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İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, halka açık şirketler ve 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, yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa 
koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak kamuya açıklanmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan 
rapor ekte yer almakta olup, söz konusu raporun kabulüne ve Kamuyu  Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya 
açıklanmasına karar verilmiştir.

İlişkili Taraf İşlemleri

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. 

2022 YILINDA GERÇEKLEŞEN VE 2023 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 2022 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. 

2022 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında detaylı 

bilgiler, 2022 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 28 nolu dipnotunda 

açıklanmış olup, bu Rapor’da ise 2023 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. Şirketin merkezi Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 

Çekmeköy/İstanbul adresinde olup, salça, ketçap, sebze konservesi, hazır yemek ve turşu imalatı 

konularıyla iştigal eden şirketin, Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de ve İzmir Torbalı’da bulunan 

toplam 3 adet fabrikası mevcuttur.  

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

Ortağın Adı/Ünvanı 
Hisse Tutarı 

(TL) 

Sermaye 

Oranı (%) 
Oy Hakkı 

Oy Hakkı 

Oranı (%) 

Koç Holding A.Ş. 59.364.947 43,7 5.936.494.700 43,7 

Halka Açık Kısım 56.312.844 41,4 5.631.284.400 41,4 

Kagome Co Ltd 5.071.168 3,7 507.116.800 3,7 

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 4.427.889 3,3 442.788.900 3,3 

Sumitomo Corp. 2.077.983 1,5 207.798.300 1,5 

Diğer 8.745.169 6,4 874.516.900 6,4 

Toplam 136.000.000 100,0 13.600.000.000 100,0 

 



 Şirketimizin 2020, 2021 ve 2022 yılları özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır. 

TL 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Varlık Toplamı 1.308.702.452 1.637.839.590 4.437.430.236 

Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar 704.747.165 885.210.477 1.104.156.149 

 

TL 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Hasılat 802.944.100 1.091.763.568 2.786.598.384 

Satışların Maliyeti 549.262.358 772.830.339 1.969.231.744 

Net Dönem Karı 167.274.341 223.190.334 817.366.640 

 

Söz konusu verilere göre, 2023 yılı içerisinde toplam tutarı 196.923.175 TL’yi (2022 SMM*%10) aşması 

öngörülen alım işlemleri ile toplam tutarı 278.659.838 TL’yi (2022 Hasılat*%10) aşması öngörülen satış 

işlemleri için Tebliğ uyarınca yönetim kurulu raporu hazırlanmalıdır. 

 

Rapor’a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler 

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 ve içecek 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 her  türlü dayanıksız tüketim malını pazarlamak üzere 

kurulmuştur. İlk olarak ampul, kibrit ve Tat mamüllerinin satışıyla faaliyetlerine başlayan şirket, zaman 

içerisinde dağıtım organizasyonunu genişletmiş, ciro, kar ve satış faaliyetleri ile piyasanın öncü 

firmalarından biri haline gelmiştir.  

45 yılı aşkın pazar bilgisi birikimine sahip şirketin bugünkü portföyünde Tat’ın ürettiği ürünler ile bu 

ürünlere ek olarak Nutella, Kinder ve Rocher markalı ürünler, Maret ürünleri, Sek ürünleri, Dardanel 

markalı konserve balık ürünleri ve Pringles markalı cips ürünleri ve Pastavilla markalı makarna ve unlu 

mamüller yer almaktadır.   

Şirketin İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Diyarbakır illerinde direkt perakendecilere hizmet veren, 

soğuk zincir dahil tüm ürünler için bölge satış teşkilatları, diğer illerde münhasır bayilikleri bulunmaktadır. 

Koç Topluluğu şirketleri arasında yer alan Düzey’in sermayesi 5.766.000.-TL olup Tat’ın Düzey’de % 1,1 

oranında iştiraki bulunmaktadır. Düzey halka açık değildir.  

Düzey’in  2020, 2021 ve 2022 yılları özet finansal verileri aşağıda yer almaktadır. 

TL 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Varlık Toplamı 825.490.932 997.970.331 2.135.089.551 

 

TL 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

Hasılat 2.525.937.301     2.677.222.908            5.026.524.894 

 

 



Ram Dış Ticaret A.Ş.’ne İlişkin Bilgiler  

Ram Dış Ticaret A.Ş. (Ram A.Ş.) İstanbul Ticaret Odası Siciline, 109050 sicil numarası ile kayıtlı olup 

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:26/4, 34662, Üsküdar, İstanbul adresinde toptan ticaret faaliyeti 

göstermektedir. 

Şirket, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 7340025840 vergi numaralı mükellefidir. 

Ram A.Ş. 16.11.1970 tarihinde kurulmuş olup ödenmiş sermayesi 6 milyon TL’dır. Tat’ın Ram A.Ş.’ye % 

7,5 oranında iştiraki bulunmaktadır. Ram A.Ş. halka açık değildir.  

Ram A.Ş.’nın faaliyet alanı; her türlü toptan ürün ticareti, ithalat, ihracat, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama 

konularında etütler yapmak ve üçüncü kişilere danışmanlık hizmeti sunmaktır. Yurt içinde demir çelik 

sektöründe merkezi satın alma yaparak şirketlere artı değer sağlamaktadır. Yurt içinde demir çelik 

sektöründe merkezi satın alma yaparak şirketlere artı değer sağlamaktadır. İş birimi ağırlıklı olarak Enerji, 

Gıda, Otomotiv, Savunma Sanayi ve yardım malzemeleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 

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. Çağla Sok. Koç Grup Apt. No:11/A 34700 Üsküdar/İstanbul adresinde toptan ticaret 

faaliyeti ile iştigal etmektedir.  

Şirket, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 1610035195 vergi numaralı mükellefidir. 

Şirketin sermayesi 4.750.000 TL’dir. Zer A.Ş. halka açık değildir. 

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 yılında, 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. 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. tedarikçi yönetimini de üstlendiğinden temin edilen 

hizmet ve ürünlerin kalitesinin teminat altına alınması gibi modern satınalma yaklaşımlarının topluluk 

bünyesinde uygulanmasını güvenceye alır.  

Dolayısıyla Zer A.Ş., şirketler açısından katma değer sağlayan bir iş ortağı konumundadır. Zer A.Ş.’nin 

şirketlere sağlanan hizmetler aşağıda özetlenmiştir;  

Akaryakıt Satış Hizmeti, Alüminyum Satış Hizmeti, Ambalaj Malzemeleri, Antrepo Hizmeti, Araç Takip 

Servis Otomasyon Sistemleri, Bahçe Bakım Hizmeti, Barter, Basılı İşler, Çağrı Merkezi Hizmeti, 

Demiryolu Nakliye, Denetim Hizmeti, Deniz Nakliye, Destek Hizmetler, Destek Katalog Malzemesi, 

Döküm Hammadde Çelik Hizmetleri, E-İhale Hizmetleri (Promena Hizmeti), Endüstriyel Gazlar, E-

Ticaret, Forklift Kiralama, Fotokopi Kiralama/Satış, Havayolu Lojistik, Hurda Malzemesi, İnşaat Tadilat, 

Kağıt Hammadde Hizmeti, Kurumsal Reklam Hizmeti, Kargo-Kurye Hizmeti, Kuyruk Yönetimi, Lastik 

Satış Hizmeti, Lojistik Optimizasyon, Medya Takip, Merch Hizmeti, Operasyonel Satınalma, Özel 



Güvenlik, Personel Taşıma (Özel personel taşıma, öğrenci taşıma dahil), Pik Demir Hizmeti, Post 

Prodüksiyon, Promosyon  Malzemeler Hizmeti, Temizlik, Teknik Katalog (Elektrik Komponentleri dahil), 

Test Sürüş Hizmeti, Uluslararası Kara Nakliye, Yatırım Projeleri Hizmeti, Yemek Fişi Hizmeti,Yurtiçi 

Kara Nakliye hizmetleri 

 

Bunların dışında, Medya alım hizmeti ve yönetimi kapsamında Şirketlerin reklam ve tanıtımlarının 

yapılması için ise; Medya Satınalma Hizmetleri (Tv, Gazete, Dergi, Radyo, Outdoor, İnternet, Sinema, 

Pazar Araştırma) hizmetleri de sunmaktadır. 

Zer A.Ş. ve Şirketler arasında imzalanan Çerçeve Anlaşmalar, ilgili şirket ve Zer A.Ş. arasındaki çalışma 

esaslarını ve anlaşma konusu olan hizmet ve ürünleri tarifler. Zer A.Ş. Çerçeve Anlaşmalar kapsamındaki 

ürün ve hizmetlerin ihaleler ve sözleşme yenilemelerle kesintisiz şekilde müşteriye ulaştırılacağını, asgari 

olarak mevcut hizmet standartlarının korunacağını taahhüt eder. 

Zer A.Ş.’nin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetinde mevcut işlem hacmi de dikkate alındığında özel 

sektörde ilk ve tek örnektir. 

Zer A.Ş. 20 yıldır gerçekleştirdiği satın alma hizmetlerinde şirketlere profesyonel destek vererek bu konuda öncü 

şirket olmayı hedef edinmiştir. 

 

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilecek İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna 

İlişkin Bilgiler 

Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş İle İlgili İşlemler 

Tat’ın yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini bir Koç Grubu şirketi olan Düzey yürütmektedir.   

Düzey’e satışlarımız 2022 yılında 1.618.485.457 TL olarak gerçekleşmiş olup Şirketimizin %10 sınırını 

aşmış olarak görünen ve 2023 yılında da %10 oranının üzerinde işlem hacmi beklenen bu işlemlere ilişkin 

açıklamalar, 31 Aralık 2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 28 numaralı dip notunda bulunmaktadır. 

2022 yılındaki işlemlerde 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 satış 

kârı 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.  

2022 yılına kadar Tat ile Düzey arasındaki ticari ilişki 01.01.2017 tarihi itibarıyla imzalanan ve koşullardaki 

değişikliklere paralel olarak sonrasında protokollerle güncellenen satış anlaşmasıyla belirlenmiştir. Bu 

anlaşmada ve protokollerde Tat’ın, Düzey’le çalışma koşulları, ürün gruplarına göre iskonto oranları, vade 

süreleri ve diğer çalışma koşulları açıkça belirlenmiştir. Tat’ın faaliyetlerindeki ve sektördeki gelişmeler 

dikkate alınarak 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere iskonto oranları yerine kategori ve kanal bazlı 

kar marjı ve hedef bazlı yıl sonu ciro primi uygulaması esaslı dağıtım sözleşmesi imzalanmıştır. Tat 

tarafından üretilen mamuller anlaşmalarla belirlenen çalışma şartları ile Tat fabrikalarından Düzey’in 

depolarına ve distribütörlerine sevk edilmektedir. Nihai tüketiciye satış liste fiyatları piyasa şartlarına göre 

Tat tarafından tavsiye edilmektedir. Şirket’in Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş.’ye yaptığı 

satışlar için uyguladığı ortalama vade 90 gün olup, piyasadaki gelişmelere göre satış şartları ve vadeler 

yapılan protokoller ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılından geçerli olmak üzere 

Düzey’in diğer müşterileri ile ticari ilişkilerinde uyguladığı marjlar ve Tat için piyasa koşullarına 

uygunluğu değerlendirilerek uygulanan marjlarda artış yapılmasında mutabık kalınmıştır. 



 

Ram Dış Ticaret A.Ş. İle İlgili İşlemler 

Ram A.Ş.’ye satışlarımız 2022 yılında 246.309.826 TL olarak gerçekleşmiş olup Şirketimiz satışlarında 

%10 sınırını aşmış olarak görünen ve 2023 yılında da %10 oranının üzerinde işlem hacmi beklenen bu 

işlemlere ilişkin açıklamalar, 31 Aralık 2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 28 numaralı dip notunda 

bulunmaktadır. 

 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında Ram A.Ş.’ye yapılan satışlar, esasında ilişkili olmayan üçüncü 

kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır. Ram A.Ş.’ye düzenlenen faturaların tutarları ile 

aynı ürünü satın alan üçüncü kişilere fatura edilen tutarlar aynı kalırken, Ram A.Ş. yürüttüğü faaliyetlerden 

dolayı sadece komisyon faturası düzenlemektedir.  

 

Ram A.Ş.’nin satışlarına konu olan işlemlerde, üçüncü kişiler ile yapılan görüşmeler Tat tarafından 

yürütülmekte olup, sözleşme, ödeme riskleri ve envanterde meydana gelecek olası riskler Şirketimiz 

tarafından takip edilmektedir. Süreçte Ram A.Ş. operasyonel işler ve evrak işlemlerini takip etmekte, dış 

ticaret sermaye şirketi olarak sunduğu bu hizmetin ve sağladığı katkının karşılığı olarak komisyon faturası 

ve ayrıca yürüttüğü bu faaliyetler sırasında Tat adına katlandığı banka teminat mektubu komisyonları, 

navlun giderleri gibi maliyetlere ilişkin faturaları düzenlemektedir. Ayrıca işlem yapılan pazarlarda yerel 

düzenlemeler ve pazar araştırmaları gibi konularda hizmet alınmaktadır.  

 

Taraflar arasındaki işlemin esas karşılığı olan ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle tahakkuk ettirilen komisyon 

tutarı, tebliğde belirlenen limitin çok altında olup, piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmektedir. 

 

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. İle İlgili İşlemler 

Zer A.Ş.’den alımlarımız 2022 yılında 209.213.413 TL olarak gerçekleşmiş olup Şirketimizin satılan malın 

maliyetinde %10 sınırını aşmış olarak görünen ve 2023 yılında da %10 oranının üzerinde işlem hacmi 

beklenen bu işlemlere ilişkin açıklamalar, 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 28 numaralı 

dip notunda bulunmaktadır. Zer A.Ş.’den alımlarımızda “İşleme Dayalı Net Kar Marjı” yöntemi 

uygulanmış olup ortama vade 55 gündür. 

 

Zer A.Ş. ile imzalanan çerçeve sözleşme kapsamında, Şirketimizin ana faaliyet konusu kapsamı dışında 

kalan hammadde, ambalaj, taşıma, hammaliye, yemek, güvenlik, kargolama, kırtasiye, kıyafet, E-İhale ve 

medya satınalması gibi ihtiyaçları Zer A.Ş. tarafından karşılanmakta, toplu alım sonucu oluşan sinerjiden 

faydalanarak satın alma masrafları bakımından tasarruf sağlanmaktadır.  

 

Şirketimiz Hasılatının/Satılan Malın Maliyetinin %10’unu Aşması Öngörülen İşlemler Hakkında 

Bilgi 

01.01.2023  -  31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizin %10 sınırını aşması beklenen ilişkili taraf işlemleri 

yukarıda açıklanan koşullara uygun olarak Düzey A.Ş., Ram A.Ş. ve Zer A.Ş. ile yapılacaktır.  

Sonuç 

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (Tebliğ) 10’uncu maddesine 

istinaden, Şirketimizin Düzey A.Ş. ve Ram A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin,  

Zer A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden malzeme ve hizmet alım işlemlerinin 2023 hesap dönemi 

içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer 

alan hasılat/satılan malın maliyeti tutarının %10’undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda; 

ilgili şirketler ile yapılan ve 2023  yılı içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin 

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

koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. 


