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Konu : : SPK Seri VIII, No 51 sayılı Esaslar Tebliğinin 26.maddesi 

 
 

SPK- Muhasebe Standartları Dairesi Başkanlığı’na 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.- Kamuyu Aydınlatma Platformu 

 

 

     “TAT Gıda Sanayi A.Ş.” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.  
 

• Analiz edilen dönemde güçlü borç ölçütleri ve makul düzeydeki finansal kaldıraç oranı ile desteklenen finansal yapı 
• Fiyat ve satış hacmindeki kayda değer büyümenin desteği ile FAVÖK üretim kapasitesinde istikrarlı artış görülmesi 
• Yatırım politikalarının ve yüksek kapasite kullanım oranlarının kayda değer işletme performansı sağlaması 
• Net işletme sermayesi ve faaliyetlerden sağlanan fonlardaki artış eğiliminin likidite yönetimini belirli bir ölçüde rahatlatması 
• Ekonomideki olumsuzluklara rağmen 2021 mali yılında ve 2022 yılının ilk 9 ayında net kar ve varlık büyümesini sürdürmesi 
• Riskten korunma amacıyla türev araçların kullanımı ile etkin kur riski yönetimi 
• Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda dengeli satış büyümesi ve ihracatın coğrafi çeşitliliği 
• Sözleşmeli çiftçilik ve dijital çiftçilik uygulamalarıyla ekonomik sürdürülebilirlik ve tedarik garantisi 
• Sürdürülebilirlik projelerini desteklemesi ve uluslararası kalite standartlarına yüksek uyum göstermesi 
• Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biri olan Koç Holding’in bağlı ortaklığı konumunda olması 
• Net borç/FAVÖK çarpanının işaret ettiği üzere 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde kaldıraç profilinde bozulma  
• Yeni sezondaki yüksek maliyetler nedeniyle 2021 mali yılında marjların baskılanması 
• Üretim faaliyetlerinde kuraklık, sel ve hastalık etkileri ile mevsimsellik ve hava koşullarına bağımlılık 
• Faaliyetlerden serbest nakit akışı azaltan dışarıdan finanse edilen sermaye yatırımları 
• Devam eden yüksek işletme kaldıracı seviyesi 
• 2021 mali yılındaki kısmi iyileşmeye rağmen iş modelinin yapısı dolayısıyla uzun nakit dönüşüm döngüsüne sahip olması 
• Global resesyon ve Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı artan jeopolitik risklerin oluşturduğu belirsizlik ile küresel parasal 

sıkılaştırmanın büyüme görünümü üzerinde oluşturduğu aşağı yönlü riskler 
 
 

        Esas itibariyle yukarıdaki hususlar kapsamında “TAT Gıda Sanayi A.Ş. ‘nin Uzun Vadeli Ulusal notu “AA+ (tr)” seviyesinde 
teyit edilmiş olup diğer tüm notlar aşağıdaki şekilde oluşmuştur.  

 
 
 

 
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA+ (tr) / (Stabil Görünüm)  

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating 

Notu 

: BB / (Negatif Görünüm) 

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)  

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. 
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                Genel Müdür Yardımcısı 
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           Genel Müdür Yardımcısı 


