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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 hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 2017 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2018 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı
öngörüldüğünden, 2017 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek,
KAP'tan ilan edilmesine, 2018 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak
devam etmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.
2017 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2018 YILINDA GERÇEKLEŞMESİ ÖNGÖRÜLEN
İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) 10.
maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketler ve bu şirketlerin bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden
işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların
maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına
olan oranının,
%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, halka açık şirketin yönetim kurulu
tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor
hazırlanmalı ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP’ta açıklanmalıdır.
Bu Rapor’un amacı Tat Gıda Sanayi A.Ş’nin (Şirketimiz), SPK mevzuatı çerçevesinde İlişkili Taraf
İşlemlerine ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı’nda (TMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile 2018 yılı
içerisinde gerçekleştirmeyi öngördüğü ve Tebliğ’deki sınırları aşması öngörülen işlemlerin, ticari sır
kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında
Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmasının öngörülmediğinin gösterilmesidir.
2017 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı
bilgiler, 2017 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 25 nolu dipnotunda
açıklanmış olup, bu Rapor’da ise 2018 hesap dönemi içerisinde toplam işlem tutarının %10 sınırını
aşması öngörülen işlemlerin şartları değerlendirilmiştir.

Tat Gıda Sanayi A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının 8300038990 hesap numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi
olan Tat Gıda, İstanbul Ticaret Siciline 96638 no ile kaydedilmiştir. 1967 yılında ilk fabrikasını Bursa
Mustafakemalpaşa’ da açmıştır. Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
adresinde, salça, ketçap, meyve suyu, sebze konservesi, hazır yemek, süt ve süt mamulleri, un, irmik ve
makarna imalatı konularıyla iştigal eden şirketin, Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de, İzmir
Torbalı ve Bornova’da ve Aydın Söke’de bulunan toplam 6 adet fabrikası mevcuttur. Şirketimiz
sermayesi 136.000.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir.

Hissedar
Koç Holding A.Ş.
Halka Açık Kısım
Kagome Co Ltd
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.
Sumitomo Corp.
Diğer
Toplam

Hisse Tutarı
(TL)
59.364.947
56.312.844
5.071.168
4.427.889
2.077.983
8.745.169
136.000.000

Sermaye
Oranı (%)
43,7
41,4
3,7
3,3
1,5
6,4
100

Oy Hakkı
5.936.494.700
5.631.284.400
507.116.800
442.788.900
207.798.300
874.516.900
13.600.000.000

Oy Hakkı
Oranı (%)
43,7
41,4
3,7
3,3
1,5
6,4
100

Şirketimizin 2015, 2016 ve 2017 yılları özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır.
Varlık Toplamı
Ana Ortaklığa ait
Özkaynaklar

Hasılat
Satışların Maliyeti
Net Dönem Karı

31.12.2015
654.584.122

31.12.2016
691.466.792

31.12.2017
785.989.243

418.273.691

460.960.367

492.975.635

01.01.2015-31.12.2015
910.554.577
705.070.620
67.318.191

01.01.2016-31.12.2016
981.120.246
750.790.672
64.700.560

01.01.2017-31.12.2017
1.074.034.710
835.401.871
61.183.525

Söz konusu verilere göre, 2018 yılı içerisinde toplam tutarı 83.540.187 TL’yi (2017 SMM*%10) aşması
öngörülen alım işlemleri ile toplam tutarı 107.403.471 TL’yi (2017 Hasılat*%10) aşması öngörülen satış
işlemleri için Tebliğ uyarınca yönetim kurulu raporu hazırlanmalıdır.

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler
Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (Düzey), İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünde 131496 sicil numarası ile kayıtlı olup Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:7 34788
Çekmeköy İstanbul adresinde toptan gıda içecek ve temizlik ürünleri pazarlaması ve ticaretiyle iştigal
etmektedir.
Şirket, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğünün 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 tarihinden itibaren Sek markalı süt mamulleri ürün portföyüne dahil edilmişdir.
26.06.2001 tarihinde British American Tobacco firması ile imzaladığı “Münhasıran Distribütör”lük
anlaşmasıyla British American Tobacco Tütün ürünlerinin Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcılığına
başlamıştır. BAT ürünlerinin satış organizasyonu, yapılan protokol gereği 14.01.2007 tarihinde BAT
firmasına devredilmiştir.
25.07.2011 tarihinden itibaren Ferrero firmasının Nutella, Kinder markalı ürünlerinin satış ve dağıtımına
başlamıştır.
2015 yılının son çeyreğinde Dardanel Konserve Balık ürünleri ile 2016 yılının ikinci çeyreğinde
Dardanel Sandviç ürünlerinin satış ve dağıtımına başlanmıştır.
2016 yılının ikinci yarısında Pringles markalı cips ürünlerinin satış ve dağıtımına başlanmıştır.
40 yılı aşkın pazar birikimine sahip şirketin bugünkü portföyünde Tat’ın ürettiği Tat, Sek, Pastavilla
markalı gıda ürünleri yer almaktadır. Bu ürünlere ek olarak portfföyünde Nutella, Kinder ve Rocher
markalı ürünler, Maret ürünleri, Dardanel markalı konserve balık ürünleri ve Sandviç ürünleri ve Pringles
markalı cips ürünleri yer almaktadır.
Düzey’in sermayesi 5.766.000.-TL olup Tat’ın Düzey’de % 1,1 oranında iştiraki bulunmaktadır. Düzey
halka açık değildir.

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’ ne İlişkin Bilgiler
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş, (“Zer A.Ş.”) İstanbul Ticaret Siciline 62430 sicil numarası ile
kayıtlı olup Ünalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi B Blok 34700 Üsküdar/İstanbul adresinde
toptan ticaret faaliyeti ile iştigal etmektedir.
Şirket, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 1610035195 vergi numaralı mükellefidir.
Şirketin 1954 yılında ilk kuruluş aşamasındaki ünvanı “ Beko Meyva ve Sebze Konserveleri Türk A.Ş ”
dir. Şirketin kurulmasından sonra 1956 yılında alınan bir kararla “ Beko Meyva ve Sebze Konserveleri
A.Ş.” olan ünvanı “ Beko Ticaret A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve tescil edilmiştir. Şirket bu tarihten itibaren
2000’li yıllara gelene kadar Elektrikli Cihazlar, Mekanik Cihazlar, Elektronik Cihazlar, Beyaz ve
Kahverengi Dayanıklı Tüketim eşyalarının toptan ve perakende ticaretini başarılı bir şekilde
sürdürmüştür. 2000’li yılların başlarında ise alınan bir kararla şirketin yürütmekte olduğu faaliyet
sahasından çıkılmıştır.
2003 yılına gelindiğinde, Koç Topluluğu’nda çeşitli hizmet ve malzemenin merkezi olarak satın alınması
ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütecek bir şirkete ihtiyacın hasıl olması üzerine gerekli tadiller yapılarak,
Beko Ticaret A.Ş. ünvanlı şirket, 2003 yılı ikinci yarısından itibaren bugünkü faaliyetlerine başlamıştır.
Şirketin 2003 yılı ikinci yarısından itibaren kademeli olarak faaliyet sahasına dahil olan işler, Mart 2007
tarihine kadar geçen sürede mevcut ünvanı olan “Beko Ticaret A.Ş.” ünvanı altında sürdürülmüş
bulunmaktadır. Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da şirketin ünvanı tebdil edilerek “ Zer
Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.” olarak tescil edilmiştir.
Zer A.Ş. Şirketlerin her birinin ayrı ayrı yürütmekte olduğu ancak konusu ortak olan satınalma
kalemlerini üstlenerek, şirketlerin kendi ana iş alanlarına odaklanmasını mümkün kılar, ölçek ekonomisi

yaratarak maliyet avantajı, sinerji ve verimlilik sağlar. Zer A.Ş. tarafından şirketlere sağlanan hizmetler
genel olarak lojistik, ambalaj malzemesi, medya, yemek, servis, güvenlik hizmetlerinin satın alınmasıdır.
İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilecek İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna
İlişkin Bilgiler
Düzey A.Ş. İle İlgili İşlemler
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 2017 yılında 942.968.424 TL ve ciro içindeki payı % 87,80 olup, satış bedelinin
belirlenmesinde “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 01.01.2017 tarihli 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 distribütörlerine 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.
Zer A.Ş. İle İlgili İşlemler
Zer’den 2017 yılında 84.466.946 TL tutarında alım yapılmış ve Satılan Malın Maliyeti içindeki payı %
10,11 olmuştur.
Şirketimizin Zer A.Ş.’den temin ettiği satın alma hizmeti 6 ana grupta toplanmaktadır:
 Hizmetler
 Malzeme
 Lojistik
 Ana Mecralar (Medya Hizmetleri)
 Yardımcı Mecralar
 Elektronik İhale
Zer’den alınan hizmetler, 01.01.2017 tarihli Çerçeve Sözleşme kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu
Satın Alma Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki satın alma ihtiyaçlarımız Zer A.Ş.’ne iletilmekte; diğer
topluluk şirketleri ihtiyaçları ile birlikte konsolide edilmekte; Zer A.Ş tarafından genellikle düzenlenen
ihaleler sonucunda gerçekleşen toplu alım sayesinde zaman ve parasal tasarruf sağlanmaktadır.

Zer A.Ş.’nin yapmış olduğu ihale sürecinde, temin edilen teklifler ile ihale sonucunda belirlenen
kanaatimizce en uygun teklif sahibi firma ismi ve birim fiyat/toplam tutarlar, Şirketimiz ile paylaşılmakta
olup, uygunluk onayımıza istinaden siparişler oluşturulmaktadır. Ayrıca kırtasiye ve temizlik ürünleri vb.
genel kullanım malzemeleri Zer A.Ş.’nin oluşturmuş olduğu elektronik katalog üzerinden sipariş edilerek
alım yapılmaktadır. Sunduğu hizmetler karşılığında Zer A.Ş.’ye genel olarak sözleşmede belirlenen
Hizmet Organizasyon Bedeli ödenmektedir.
Bu kapsamda Zer A.Ş. tarafından sağlanan hizmetler; piyasa koşullarına uygun olarak yapılan ihaleler
çerçevesinde “Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi”ne uygun bir şekilde belirlenmekte, Şirketin sağladığı
toplu satın alma hizmetinin de etkisiyle nihai fiyatın belirlenmesinde işleme dayalı net kar marjı ilave
edilmektedir.

Şirketimiz Hasılatının/Satılan Malın Maliyetinin %10’unu Aşması Öngörülen İşlemler Hakkında
Bilgi
01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde Şirketimizin %10 sınırını aşması beklenen ilişkili taraf
işlemleri Düzey A.Ş. ve Zer A.Ş. ile yapılacak olup, bu işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özet
olarak verilmektedir.

İlişkili Kişi
(Adı/Ünvanı)

İşlem Niteliği

Düzey A.Ş.

Ürün Satışı

Zer A.Ş.

Ürün/Hizmet Alışı

İşlem Tutarı
(TL) (2017)

İşlem Tutarının
Fiyatlama/Kar Paylaşım
Hasılata/SMM’ye
Yöntemi
oranı (2017)

942.968.424

87,80

Yeniden Satış Fiyatı
Yöntemi

84.466.946

10,11

Karşılaştırılabilir Fiyat
Yöntemi / İşleme Dayalı
Net Kar Marjı Yöntemi

Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (Tebliğ) 10. maddesine
istinaden, Şirketimizin Düzey A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin 2018 hesap
dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2017 yılı finansal
tablolarında yer alan hasılat tutarının %10’undan fazlasına ulaşması, Zer A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz
eden ürün-hizmet alışı işlemlerinin 2018 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık
finansal tablolar olan 2017 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10’undan
fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda; ilgili şirketler ile yapılan ve 2018 içerisinde benzer
koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin
seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi
sunulmuştur.

