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20 Temmuz 1901
26 Şubat 1996

Mustafakemalpaşa ilçesini teşebbüsümüzün 
merkezi olarak seçtik. Susurluk Şeker 
Fabrikası’nın ziraat alanına dahil olan bu 
bölgede Portekiz’den getirdiğimiz tohumlarla 
2 sene zirai denemeler yapıldı. Bu denemeler 
başarı ile sonuçlandı ve bize cesaret verdi. 
Nihayet Şirketimizin kurulması safhasına 
sıra gelmişti. 12.000.000 lira sermaye 
ile TAT Konserve Sanayii A.Ş. kuruldu. 
Mustafakemalpaşa’da arazi alındı, inşaata 
başlandı. Bir taraftan da alınacak makineler 
tespit edilerek siparişe bağlandı. 18 Şubat 
1968 Pazar günü Mustafakemalpaşa’da binanın 
temelini attık ve köylülerle 1968 mahsulü 
için kontratlar imza edildi. Allah bize fırsat 
verirse Eylül ayında imalata başlayacak. 
Arzumuz samimidir. Uzun vadeli bir işe 
başlamış oluyoruz. Şimdiye kadar hiç ihraç 
edilmemiş olan bu mahsulümüzden memlekete 
döviz temin edebilirsek kendimi bahtiyar 
addedeceğim ve bütün yorgunluklarımı 
unutacağım. Biz bu işte muvaffak olursak, 
memlekette ihracata yönelen birçok fabrikanın 
kurulacağına inanıyorum. Nitekim biz de 
çiftçisi yeni ürünlerle kalkındırılmaya muhtaç 
Orta Anadolu Bölgesi’ne doğru yayılmayı 
tasarlıyoruz. Bıkmadan, usanmadan 20 küsur 
seneden beri koştuğum bu işin tahakkukunda 
Allah’ın bize yardımcı olacağına güveniyorum. 
Teşebbüsün başlangıcından beri kıymetli 
yardımlarını gördüğüm zevatı ve mesai 
arkadaşlarımı bu vesile ile hatırlamak ve 
kendilerine teşekkürlerimi tekrarlamak isterim. 
İnsanlar fanidir. Bu işte muvaffak olmak 
için bundan sonra da bıkmadan, usanmadan 
çalışmak lazım.

Hepinize başarılar diler, saygılar sunarım.

İstanbul, 18.03.1968 
Vehbi KOÇ
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KOÇ TOPLULUĞU HEDEF ve İLKELERİ
Tat Gıda Sanayi A.Ş. olarak bağlı olduğumuz 
Koç Topluluğu’nun hedef ve ilkelerine uyum 
düsturumuzdur. 

Bu doğrultuda kurucumuz Vehbi Koç’un belirlediği 
hedef ve ilkelerimiz şunlardır:

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine 
kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. 
Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da 
müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Daima “en iyi” olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, ikmal kaynaklarımız ve bayi 
ilişkilerimizde, hissedarlara sunulan yatırım 
seçeneklerinde en iyi olmak ve kamuoyunda sahip 
olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda 
yönetimi üstlenmek ve piyasada lider olmak temel 
ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın 
kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin 
insan gücünü Topluluğumuza çekmek ve istihdam 
etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden 
ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; 
verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân 
tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği 
bir çalışma ortamı yaratmak, Koç Topluluğu’nun 
kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için
seçtiğimiz yoldur.

Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak 
yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli 
yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük 
tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere, 
sermayenin hakkı olan kârı hissedarlara sağlamak; 
çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal 
gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden 
kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı 
kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün 
vermemek, ana ilkelerimizdendir. 

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak 
düsturumuzdur.

Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak 
amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara 
ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. 
Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı 
sorumluluklarımızı yerine getirmek, öncüsü 
olduğumuz ve vazgeçemeyeceğimiz bir başka 
temel ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre 
koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak 
görevimizdir.

Gücümüzü aldığımız Türk ekonomisine, güç 
katmayı hedef alırız.

Topluluğumuzun ana ilkesini şu sözlerimle ifade 
etmek istiyorum:

Benim Anayasam şudur: Devletim ve ülkem var 
oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz 
varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek 
için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. 
Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi 
yerleşir, dünyadaki itibarımız artar.

Vehbi Koç
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TOPLANTI GÜNDEMİ

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.’NİN 25.03.2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NIN GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2014 yılı  
 Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve  
 onaylanması,

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim  
 Rapor Özeti’nin okunması,

4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların  
 okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2014 yılı  
 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6. Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 
 hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr  
 dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun  
 önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin  
 belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim  
 yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin  
 seçilmesi,

8. 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,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin  
 belirlenmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu  
 düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu   
 tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu  
 seçiminin onaylanması,

11. Şirket’in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında  
 pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında  
 yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince  
 Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında
 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek  
 ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler  
 hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13. Yönetim kontrolünü 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 2014 
 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen  
 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve görüşler.
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YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet neticelerini incelemek 
ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan 47. 
Olağan Genel Kurulumuz vesilesiyle tüm ortaklarımızı 
saygı ile selamlıyoruz.

1. Raporun Dönemi                                  
01.01.2014 – 31.12.2014

2. Şirket Bilgileri                               
Unvanı  : Tat Gıda Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil No : 96638    
Adres  : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı 
     No: 7 Çekmeköy / İstanbul
Telefon  : 0216 430 00 00
İnternet Sitesi : www.tatgida.com  

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 
2014 yıl sonu itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermaye 
tavanı 250.000.000.-TL ve ödenmiş sermayesi 
136.000.000.-TL olup yıl içinde herhangi bir 
değişiklik olmamıştır. Şirketimizde imtiyazlı pay 
bulunmamaktadır. 

ORTAĞIN ADI-UNVANI HİSSE TUTARI %

Koç Holding A.Ş. 59.364.947,17 43,7

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

Kagome Co Ltd. 5.071.168,20 3,7

Sumitomo Corp. 2.077.983,34 1,5

Diğer 22.381.212,69 16,4

Halka Açık 42.676.800,00 31,4

TOPLAM 136.000.000,00 100,0

Çıkarılmış Menkul Kıymetler                    
Yönetim Kurulumuzun 14 Kasım 2014 tarihli tahvil 
ihracı kararı sonrasında gerçekleştirilen SPK 
başvurumuza, 3 Aralık 2014 tarihinde SPK tarafından 
olumlu cevap verilmiş ve bu kapsamda 26 Aralık 
2014 tarihinde 50 milyon TL nominal değerli 24 ay 
vadeli tahvil aracımız 6 ayda bir sabit kupon ve vade 
sonunda anapara ödemeli olarak yıllık %9,6809 basit 
faiz oranı ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Esas Sözleşme Değişikliği
Faaliyet dönemi içerisinde esas sözleşmede herhangi 
bir değişiklik yapılmamıştır.

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve
Personel Bilgileri  
Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi 

hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bir sonraki  
Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere 
Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nda 
dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler, değişikliği 
izleyen ilk Genel Kurul’da onaylanmak üzere 
Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Şirketin 2013 yılı 
Olağan Genel Kurul toplantısı 25.03.2014 tarihinde 
yapılmıştır. 

Adı, Soyadı Unvanı Atanma 
Tarihi

İbrahim Tamer 
Haşimoğlu

Y.K. 
Başkanı 25.03.2014

Semahat Sevim Arsel Y.K. Başkan
Vekili 25.03.2014

Mustafa Rahmi Koç Üye 25.03.2014

Mustafa Vehbi Koç Üye 25.03.2014

Mehmet Ömer Koç Üye 25.03.2014

Yıldırım Ali Koç Üye 25.03.2014

Arif Nuri Bulut Bağımsız 
Üye 25.03.2014

Mansur Özgün
Bağımsız 

Üye
25.03.2014

Masahiro Sumitomo Üye 25.03.2014

Arzu Aslan Kesimer
Üye/Genel 

Müdür
25.03.2014

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun 
ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nin 11. ve 12.   
maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptirler. 

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden 
Sorumlu Komite

Unvan Atama Tarihi

Mansur Özgün Başkan 29.4.2014

Arif Nuri Bulut Üye 29.4.2014

Kurumsal Yönetim 
Komitesi

Unvan Atama Tarihi

Mansur Özgün Başkan 29.4.2014

Mehmet Ömer Koç Üye 29.4.2014

Ahmet Çağaşan Yılmaz Üye 1.7.2014

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.’NİN 25.03.2015 TARİHİNDE TOPLANAN 47. OLAĞAN
GENEL KURULUNA SUNULAN YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
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Risk Yönetimi 
Komitesi

Unvan Atama Tarihi

Arif Nuri Bulut Başkan 29.4.2014

Yıldırım Ali Koç Üye 29.4.2014

Üst Düzey Yöneticiler

Adı, Soyadı Unvanı İş Tecrübesi (Yıl) Tahsil Durumu

Arzu Aslan Kesimer Genel Müdür 23
Marmara Üniversitesi / Boğaziçi 
Üniversitesi Ekonomi Yüksek 
Lisans

Ahmet Çağaşan Yılmaz* Genel Müdür Yardımcısı- 
Mali İşler ve Finans 14 İTÜ / Koç Üniversitesi MBA

Ahmet Tekin Özdener
Genel Müdür Yardımcısı- 
Pazarlama ve Ticari 
İşler

25
Gazi Üniversitesi / National 
Üniversitesi Pazarlama Yüksek 
Lisans

Hakan Turan
Genel Müdür Yardımcısı- 
Üretim

24
İTÜ / Boğaziçi Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Yüksek 
Lisans

Sertaç Erenmemişoğlu
Direktör- İnsan 
Kaynakları

20
İTÜ / İTÜ Mühendislik Yönetimi 
Yüksek Lisans

*1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Tamer Soyupak’ın yerine göreve başlamıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri
31.12.2014 tarihi itibarıyla personel sayısı:   1.045
31.12.2013 tarihi itibarıyla personel sayısı:   1.044

Toplu Sözleşme Uygulamaları  
Mevcut toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2014 tarihi itibarıyla dolmuş olup, Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası 
arasındaki görüşmeler rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Kıdem Tazminatı Yükü 
31.12.2014 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 10.833.747.-TL’dir.
31.12.2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı yükümüz 10.550.732.-TL’dir.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirketimizin 
“Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” çerçevesinde belirlenmektedir. 
Finansal tablo dipnotlarımızda yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır. 

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması gibi 
çıkar çatışmasına yol açacak işlemler sözkonusu değildir.

2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 7,9 milyon TL’dir.

6. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
Ar-Ge faaliyetlerinin amacı ürün ve hizmet kalitesinin sürekliğinin sağlanarak piyasa ve müşteri beklentileri 
doğrultusunda yeni ürünlerin geliştirilmesidir. Bu amaçla, Ar-Ge faaliyetlerine 2014 yılında 12.429.-TL harcama 
yapılmıştır. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarında iş ortaklarının teknik imkanları kullanılmakta ve karşılıklı iş birliği 
geliştirilmektedir.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
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7. Yatırımlar                                   
2014 yılında yenileme ve modernizasyon ve kapasite 
artışı kapsamında toplam 47.096.991.-TL yatırım 
gerçekleştirilmiştir. Üretim lokasyonu bazlı yatırım 
harcamaları detayı aşağıdaki gibidir.

Yatırımlar (TL) 2014 2013

Domates Ürünleri ve 
Konserve

12.615.076 7.638.176

Süt ve Süt Ürünleri 32.491.457 12.821.403

Et ve Et Ürünleri - 1.192.789

Makarna ve Unlu 
Mamuller

968.277 1.298.484

Diğer 1.022.181 184.613

TOPLAM 47.096.991 23.135.465

Teşvikler                   
Bursa Mustafakemalpaşa Konserve İşletmemize ait 
modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi 
alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda 
KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bursa Mustafakemalpaşa Sek Süt İşletmemize ait 
tevsi yatırımı için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. 
Belge kapsamında yapılan yatırımlarda %50 vergi 
indirimi, KDV ve gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta 
primi işveren hissesi desteği uygulanmaktadır.

İzmir Torbalı Konserve İşletmemize ait 
modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi 
alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda 
KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

Bursa Karacabey Konserve İşletmemize ait 
modernizasyon yatırımı için yatırım teşvik belgesi 
alınmıştır. Belge kapsamında yapılan yatırımlarda 
KDV ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır.

8. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Hakkında Yönetim Kurulu’nun Görüşü 
Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin 
ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, 
finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız 
denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla Yönetim 
Kurulumuzun 26.04.2012 tarihli toplantısında alınan 
karar ile Denetim Komitesi’nin çalışma esasları 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerindeki 
gelişmelere göre gözden geçirilerek revize edilmiştir. 
Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere 
yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları 
tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. 

Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak 
ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na 
yazılı olarak bildirir.

2014 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan 
denetimler yapılmakta olup, tarafımıza resmi olarak 
yapılmış bildirim bulunmamaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, Bağımsız Denetim 
Kuruluşu tarafından Komite’ye iletilen bağımsız 
denetim kapsamında ulaşılacak tespitleri, ortaklığın 
muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli 
hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce 
Şirket yönetimine iletilen SPK’nın muhasebe 
standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde 
alternatif uygulama ve kamuya açıklama 
seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve 
uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında 
gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir. 

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem 
finansal tabloların, Şirket’in izlediği muhasebe 
ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna 
ilişkin olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri ve 
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı 
olarak bildirir.

9. Şirket’in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve
Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla iştirak oranları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Unvanı 31.12.2014

Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. %100

Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. %50 

Alaşehir Alk. İçk. A.Ş. %18,4

Ram Dış Ticaret A.Ş. %7,5

10. Şirket’in İktisap Ettiği Kendi Payları
Bulunmamaktadır.

11. 2014 Yılı İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve
Kamu Denetimi
2014 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan 
denetimler yapılmakta olup, tarafımıza resmi olarak 
yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

12. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket’in Mali
Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında
Bilgiler
Bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
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13. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar
Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar
Bulunmamaktadır.

14. Genel Kurul Kararlarının Karşılaştırılması
25.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ve 
21.07.2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

15. Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısına İlişkin Bilgi
21.07.2014 tarihinde, Maret et üretim tesisinin ve 
bu tesisin üzerinde bulunduğu arsanın satış işlemi  
gündeminin görüşüldüğü Olağanüstü Genel Kurul 
yapılmıştır.

16. Yıl İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar 
ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde
Yapılan Harcamalar
Sosyal amaçlı çeşitli kuruluşlara 326.250.- TL sosyal 
yardım yapılmıştır.

17. Türk Ticaret Kanunu’nun 199. Maddesi
Kapsamında Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi uyarınca,
Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının 
ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim 
ortağı ve hâkim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri 
hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç 
kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. 
Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış 
olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 29 no.lu 
finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2015 tarihli 
toplantısında, TTK 199. maddesi kapsamında hâkim 
ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan raporu 
onaylamış olup söz konusu raporun sonuç kısmı 
aşağıdaki gibidir;
 
“Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin hâkim ortağı ve hâkim 
ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış 
olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya 
önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda 
tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir 
işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi 
zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından 
kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu 
çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir 
işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 

18. Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran
Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin,
Üst Düzey Yöneticilerinin ve Bunların Eş 
ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri
Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile
Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte
İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi
Hakkında Bilgi
TTK 395 ve 396. Maddeleri çerçevesinde Genel 
Kurul’dan izin alınmaktadır.

19. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına
İlişkin Yönetim Organının Analizi ve
Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin
Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik
Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
Şirketimizin 20 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu 
kararı ile Maret işletmesinin satışına karar verilmiş,
4 Ağustos 2014 tarihinde satış işlemi tamamlanmıştır. 
23 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 
Harranova satışına karar verilmiş, 1 Ekim 2014 
tarihinde satışı gerçekleşmiştir. 1 Temmuz 2014
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Moova Gıda San. ve 
Tic. A.Ş.’nin satın alınmasına karar verilmiş,
20 Ağustos 2014 tarihinde şirketin satın alma işlemi 
tamamlanmıştır. Harranova Besi ve Tarım Ürünleri 
A.Ş. ve Maret işletmesi faaliyet dönemine ait gelir 
tablosunda durdurulan faaliyet olarak sınıflanmıştır. 
Bu itibarla sürdürülen iş konularına göre, şirket cirosu 
2013 yılına göre %17,4 artarak 817,04 milyon TL’ye 
ulaşmıştır. Şirket brüt kârı %8,9 artış göstererek 
172,23 milyon TL’yi, sürdürülen faaliyetlere ilişkin net 
dönem kârı ise %3,85 artış göstererek, 27,74 milyon 
TL’yi geçmiştir.

20. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak
Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği,
Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/
Özkaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin
Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer
Hususlara İlişkin Bilgiler
Bakanlık tarafından ilk defa 2012 yılında kısa süreli 
olarak gerçekleştirilen ve 2013 yılında Şirketimizin de 
katılımıyla gerçekleşen Okul Sütü uygulaması ile ilgili 
olarak 2014 yılında yapılan ihale ile 81 ilde toplam
61 milyon litre süt dağıtımı yapılmış olup
2,4 milyon litre süt şirketimiz tarafından temin 
edilmiştir. 2015 yılı için yapılan ihale ile 56 milyon 
litre süt dağıtımı yapılacak olup 2,5 milyon litre süt 
Şirketimiz tarafından temin edilecektir.

Bu uygulamaların, yurdumuzda sektörün gelişimine 
ve süt tüketiminin artışına destek sağlaması 
beklenmektedir.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
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Salça ve konserve ürünleri iş kolunda satışlar
2013 yılının %30 üzerinde gerçekleşmiştir. 
Süt ve süt ürünleri ciroda, geçen yıla göre %12 
büyüme sağlamıştır. 

Makarna ürünlerinin cirosu önceki yılın %1 
üzerindedir. Makarnada, Pastavilla markası ile 
premium segmentte pazar lideri konumunda bulunan 
Tat, bu segmentteki pazar payını muhafaza etme 
stratejisini sürdürmektedir.

Ürünlerimizin 2013 ve 2014 yurtiçi ciroları 
karşılaştırıldığında, kategorilerdeki büyümeler; 
salçada %27, , UHT sütte %22, bezelyede %21, 
pastörize sütte ayrıca domates ürünlerinde %20, 
sebze ürünlerinde %19, tereyağda %19 ve ayranda 
%11 oranında gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2014 yılı itibarıyla Tat markasıyla 
domates salçası, domates ürünleri ve ketçapta; 
SEK markası ile pastörize sütte; Pastavilla markası 
ile premium makarna kategorilerinde pazar lideri 
konumundadır. Tat markasıyla, mayonez ve biber 
salçası kategorilerinde ise ikinci marka konumunda 
bulunmaktadır.

Üretime İlişkin Bilgiler

Üretim Tesisleri Ürünler

TAT/
Mustafakemalpaşa/
BURSA

Domates ürünleri, 
Konserve, Sos, Reçel

SEK/
Mustafakemalpaşa/
BURSA

Süt ve Süt Mamulleri, 
Meyve ve Sebze Suları

TAT/Karacabey/BURSA Salça, Konsevre

TAT/Torbalı/İZMİR Salça

PASTAVİLLA/Bornova/
İZMİR

Makarna ve Unlu 
Mamuller

MARET/Tuzla/
İSTANBUL

Et ve Et Mamulleri*

MOOVA A.Ş./Söke/
MANİSA

Süt ve Süt Mamulleri

*Maret İşletmesinin satışı sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından 20.06.2014 tarihinde 
alınan karar ile üretim faaliyetleri durdurulmuştur.

Şirketimizin 6 işletmesinde 2014 yılında, 192 bin ton 
çiğ süt işlenmiş, 181 bin ton süt ürünü ile 12 bin ton 
meyve suyu, 49 bin ton buğday işlenerek, 32 bin ton 
makarna, 18 bin ton makarna yan ürünü, 323 bin ton 
domates, 11 bin ton sebze ve meyve işlenerek, 57 bin 
ton salça, 5 bin ton domates ürünü, 10 bin ton ketçap, 
6 bin ton mayonez, 9 bin ton diğer konserve üretimi 
gerçekleştirilmiştir.

Üretim ( Ton ) 31.12.2014 31.12.2013

Tat Ürünleri

       Salça  57.342 56.982

       Diced ve Soyulmuş 
       Domates

5.138 4.558

       Sebze ve Diğer   
       Konserveler 

24.718 23.456

Sek Ürünleri 

        Süt 110.608 101.989

        Peynir 408

        Meyve Suyu 12.097 12.897

        Krema 1.222 1.259

        Yoğurt 47.750 50.255

        Ayran 19.589 19.571

        Sahlep 1.175 1.918

        Diğer 3.771 3.961

Pastavilla Ürünleri 

       Makarna 31.873 32.048

       Diğer Yan Ürünler 18.481 19.355
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Ürün Grubu Bazında Satış Bilgileri

Net Satışlar (Milyon TL) 2014 2013 Fark %

Ürün Grupları TL Ton TL Ton TL Ton

Domates Ürünleri ve 
Konserve

315 98.126 242 80.703 30,33 21,59

Süt ve Süt Ürünleri 441 191.366 394 185.010 11,93 3,44

Makarna ve Unlu 
Mamuller

60 30.769 60 33.755 0,89 (8,85)

Toplam 817 320.261 696 299.467 17,38 6,94

Faaliyet Sonuçları

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL) 2014* 2013* 2012 2011 2010

Satış Gelirleri (Net) 817 696 747 692 787

Brüt Kâr 172 158 161 137 144

FVAÖK 51 53 51 40 58

Faaliyet Kârı 42 39 35 25 42

Vergi Öncesi Kâr 35 32 20 9 27

Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payı) 150 2 3 9 16

Temel Göstergeler (%) 2014* 2013* 2012 2011 2010

Brüt Kâr Marjı 21,1 22,7 21,6 19,8 18,3 

FVAÖK Marjı 6,2 7,6 6,8 5,8 7,4 

Faaliyet Kâr Marjı 5,1 5,6 4,7 3,6 5,3 

Net Kâr Marjı 18,4 0,3 0,4 1,3 2,0 

Cari Oran 2,0 1,9 1,7 2,7 2,0

Likidite Oranı 1,3 1,2 0,9 1,3 0,8

Net Borç/Özkaynak Oranı 0,3 1,0 1,2 1,0 1,1

*Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.Ş.’nin 1 Ekim 2014 tarihinde, Maret işletmesinin 4 Ağustos 2014 tarihinde satış işlemi gerçekleşmiştir. Bu paralelde Harranova ve Maret işletmesine 
ait figürler 2014 ve 2013 yılına ilişkin gelir tablosundan arındırılmıştır. Durdurulan faaliyet olarak sınıflanmış olduğundan 2012 yılı değerleri tabloda Harranova hariç olarak yer 
almaktadır.
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21. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız 
Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup
Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı
Değerlendirmeleri
Risk Yönetim Komitesi tarafından, şirket sermayesinin 
TTK’nın 376. maddesi kapsamında karşılıksız kalıp 
kalmadığı değerlendirilmiş olup; 136.000.000 TL olan 
Tat Gıda Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2014 
tarihi itibarıyla 349.962.604 TL olan ana ortaklığa 
düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal 
Borç/Özsermaye Oranı 0,3 olan Şirket’in borç yapısının 
sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

22. Kâr Payı Dağıtım Politikası
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. maddesi çerçevesinde, vergi 
öncesi kârdan %5 oranında birinci tertip yasal yedek 
akçe ayrılmaktadır. Mali yükümlülükler ve Sermaye 
Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden 
sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul, kâr payına 
ilişkin kararı ile yönetim kurulu üyeleri, memur, 
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kâr 
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 kâr dağıtım politikamıza göre;

Büyüme stratejimiz gereği oluşan kâr, yatırım ve 
işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere 
şirket bünyesinde bırakılarak nakit kâr dağıtımı 
öngörülmemektedir.

23. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı
Uygulayacağı Risk Yönetim Politikası
a) Sermaye riski yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin
sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde 
kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Şirketin sermaye yapısı, kredileri de içeren borçlar ve 
sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmış sermaye, 
yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak 
kalemlerinden oluşmaktadır.

Sermayeyi yönetirken şirketin hedefleri, ortaklarına 
getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla 
en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve şirketin 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

b)  Finansal risk yönetimi 
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, kredi riski 
ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk 
yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki 
belirsizliğin, şirket finansal performansı üzerindeki 
potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi 
üzerine odaklanmaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
politikalar doğrultusunda Risk Yönetim Komitesi 
tarafından yürütülmektedir.

24. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması
ve Yönetim Komitesi’nin Çalışmalarına ve 
Raporlarına İlişkin Bilgiler
Şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 25.07.2012 
tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nda ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler göz önünde 
bulundurularak, riskin erken saptanması ve etkin bir 
risk yönetim sisteminin oluşturulması amaçlarıyla 
Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak 
üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 
29.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 
komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Arif Nuri Bulut’un, üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi 
Yıldırım Ali Koç’un getirilmesine karar verilmiştir.
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Risk Yönetim Komitesi’nin amacı, şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair 
her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, 
etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin 
şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak 
yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar 
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda 
etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve 
entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na
tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Komite; 2 ayda
1 defa olmak üzere, faaliyet dönemi içerisinde
6 kere toplanmış olup, toplantı sonuçları tutanağa 
bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

25. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma
Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve
Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler
Şirket’in satış ve brüt kârı önceki yıla göre sırasıyla 
%17 ve %9 artış göstermiş olup, borç/özkaynak oranı 
müspet yönde değişmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’na 
intikal etmiş ileriye dönük risk bulunmamaktadır.

26. Merkez Dışı Örgütler 
Yoktur.
 

27. Kâr Dağıtımı                                   
Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas 
Sözleşmesi’nin 19. maddesine ve 25.03.2014 tarihli 
Genel Kurul’da ortaklar tarafından onaylanan 
şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası’na uygun olarak, 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine göre hazırlanan 
konsolide bilançoda oluşan 150.262.119,00 TL 
konsolide net dönem kârından ve VUK kayıtlarına 
göre oluşan 109.099.141,56 TL net dönem kârından 
5.454.957,08 TL yasal yedek akçe ayrılması, 
kalan tutardan 69.729.523,39 TL’nin özel fonlara 
aktarılması ve bakiyelerin olağanüstü yedek olarak 
ayrılması teklifinin Genel Kurul’un onayına sunuyoruz.

Raporumuza son verirken ortaklarımıza, 
müşterilerimize, çalışanlarımıza ve Şirketimize 
katkıda bulunan bütün kişi ve kuruluşlara teşekkürü 
borç biliriz. İçinde bulunduğumuz 2015 yılının 
yurdumuza daha iyi günler getirmesi dileğiyle 
ortaklarımızı tekrar saygı ile selamlarız.

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
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BÖLÜM I -  KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİNE UYUM BEYANI

2014 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı 
“Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında zorunlu 
olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan 
ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. 
Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de 
kısa sürede tam uyum amaçlanmaktadır. Henüz 
uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde 
çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı 
sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı 
çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya 
geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz 
bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde 
yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde 
henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan 
kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki 
çalışmaların başında SPK’nın kurumsal yönetim 
ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Sermaye 
Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 
hazırlanan tebliğlere uyum çalışmaları gelmektedir. 
Şirketimizin esas sözleşmesinde bu düzenlemelerde 
öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Yönetim 
kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal 
Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemelere uygun olarak 
oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun 
belirlediği kriterlere uygun olarak Şirketimiz 
Yönetim Kurulunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. 
Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu ve Üst 
Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek Genel 
Kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan 
Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde 
açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, 
organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, 
Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, Yönetim 
Kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili 
taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken 
raporlar ve açıklanması gereken bilgiler Genel 
Kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine 
sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve 
faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum 
açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. 

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için 
mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate 
alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu 
olmayan aşağıda belirtilen İlkelere, yukarıda belirtilen 
gerekçelerle henüz tam uyum sağlanamamıştır. 
Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde 
yer almaktadır.

 - 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları,  
   esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden  
   daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış  
   olup, mevzuattaki genel düzenlemeler   
   çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
 - 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim  
   Kurulu’nda kadın üye oranı için henüz bir hedef  
   oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu  
   konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam  
   etmektedir. 
 - 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, aşağıda 5.1  
   numaralı bölümde açıklandığı üzere, Yönetim  
   Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler  
   alması sınırlandırılmamıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
Tat Gıda Sanayi A.Ş.’de pay sahipleri ile ilişkiler, 
Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı 
bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından 
yürütülmektedir. 

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından yürütülen 
faaliyetlerle ilgili hazırlanan Yatırımcı İlişkileri Raporu, 
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından onaylanmış 
ve 26.02.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul 
edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve iletişim bilgileri 
aşağıdadır:

Ahmet Çağaşan YILMAZ   cagasan.yilmaz@tat.com.tr
Sertaç SEMİZ      sertac.semiz@tat.com.tr   
Hikmet İN      hikmet.in@tat.com.tr 
Telefon       : 0216 430 00 00
Faks       : 0216 430 80 15

Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Birimin yürüttüğü 
başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;
 - Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara  
   tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve  
   hissedarların bilgilendirilmesi,
 - Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan
   lisans, yüksek lisans öğrencileri ile
   üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi
   taleplerinin karşılanması,
 - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının 
   yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması,  
   esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin  
   alınarak Genel Kurul’un onayına sunulması,
 - Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, 
   pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların 
   hazırlanması, tutanakların talep edenlere  
   gönderilmesi,

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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 - Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, 
 - SPK’nın Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak 
   gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuyu  
   Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulması,
 - Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta 
    meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve 
   şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek 
nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin 
internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına 
sunulur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının 
Kullanımı
Tat Gıda Sanayi A.Ş.’de, bilgi alma ve inceleme 
hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım 
yapılmamakta, ticari sır niteliğindekiler dışındaki tüm 
bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi 
amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her 
türlü güncel bilgi Şirket internet sitesinin yatırımcı 
ilişkileri bölümünde elektronik ortamda pay 
sahiplerinin kullanımına sunulur. 

BİST’de işlem gören şirketimizin hisse senetleri, 
sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi 
amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de 
kaydileştirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde 
ortaklarımızın işlemlerinin yapılması amacıyla, Yapı 
Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma 
yapılmıştır.

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi 
bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Türk 
Ticaret Kanunu’nun 438. maddesi uyarınca her pay 
sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için 
gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme 
hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel 
bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde 
yer almasa bile Genel Kurul’dan isteyebilir. Bu yönde 
hissedarlarımızdan herhangi bir talep gelmemiştir. 

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen 
Bağımsız Dış Denetçi tarafından periyodik olarak 
denetlenmektedir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları 
2014 yılı içinde 25 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel 
Kurul ve 21 Temmuz 2014 tarihinde Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısı yapılmıştır.  

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 25 Mart 2014 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na 
%68,0 oranında katılım sağlanmıştır. Şirket pay 
sahipleri, menfaat sahipleri, medya ve izleyici olarak 

takas ve saklama hizmeti veren çeşitli banka ve aracı 
kurum temsilcileri de toplantıya katılmıştır. Genel 
Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından 
yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. 2014 yılındaki 
Olağan Genel Kurul’da şirket ortaklarının yaptığı 
öneriler dikkate alınmıştır. 

21 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Maret Et 
Üretim Tesisi’nin ve bu tesisin üzerinde bulunduğu 
arsanın ve Maret markasının satışı gündeminin 
görüşüldüğü Olağanüstü Genel Toplantısı’na % 68,35 
oranında katılım sağlanmıştır. Gündem maddeleri 
kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantısına davet, Türk Ticaret Kanunu 
(TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket esas 
sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nca 
yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim 
Kurulu kararı alındığı anda KAP (Kamuyu Aydınlatma 
Platformu) kanalıyla açıklama yapılarak kamuoyu 
bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul’dan en az 21 gün önce Genel 
Kurul’un toplanacağı yer, gündem, varsa esas 
sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği 
T. Ticaret Sicil Gazetesi’nde, bunlara ek olarak 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 
Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum 
Raporu ve Bilgilendirme Politikası Şirket merkezinde, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel 
Kurul portalında ve Şirket internet sitesinde pay 
sahiplerinin bilgisine sunulur. 

Genel Kurul’da oy kullanma hakkı edinmiş her 
hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip 
şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte 
ve kendisine yanıt verilmektedir. Toplantıda 
her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve 
oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Genel 
Kurulumuz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 
gözetiminde yapılmaktadır. 

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde ve 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul 
portalında yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde 
bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup 
talep edenlere verilmektedir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda, 2013 yılı içinde yapılan bağış ve 
yardımlar hakkında Genel Kurul’da ayrı bir gündem 
maddesi ile bilgi verilmiş, 2014 yılı için bağış 
sınırı 500.000.-TL olarak belirlenmiş olup, bağış 
politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu 
olmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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2.4. Oy Hakları
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik 
esas sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. 
Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi 
yer almamaktadır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere 
her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde 
kullanma fırsatı sağlanır. Genel Kurul’da oy kullanma 
prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine 
bildirilmektedir.

2.5. Azlık Hakkı
Esas Sözleşmemizde azlık haklarına ilişkin düzenleme 
bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK düzenlemelerine 
uygun olarak azlık haklarının kullanımına özen 
gösterilmektedir. 2014 yılında Şirketimize bu konuda 
ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. 

2.6. Kâr Payı Hakkı
Şirketimiz kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. 
Şirketimizin kamuya açıklanan ve Genel Kurul’da 
ortaklarımıza duyurulan kâr payı dağıtım politikası, 
Esas Sözleşme’nin “Kârın Tespiti ve Dağıtımı”na 
ilişkin 19. maddesi çerçevesinde tatbik olunur.

Şirketimiz esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, 
Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK 
Kanunu’na ve SPK’nın konu ile ilgili düzenlemelerine 
uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel 
Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen bu yetki, 
yetkinin verildiği yılla sınırlıdır. 

25.03.2014 tarihli Genel Kurul Toplantımızda 
onaylanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde, 
büyüme stratejimiz gereği oluşan kâr, yatırım ve 
işletme sermayesi finansmanında kullanmak üzere 
şirket bünyesinde bırakılarak nakit kâr dağıtımı 
öngörülmemektedir.

2.7. Payların Devri
Esas sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını 
serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve 
pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.
Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının 
devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemeleri uygulanır. 

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE 
ŞEFFAFLIK

3.1.  Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınlatılmasında Şirket internet 
sitesi (http://www.tatgida.com) aktif olarak 
kullanılmaktadır. İnternet sitesinde Türkçe ve 
İngilizce olarak güncel ve geçmişe dönük bilgiler 
yer almaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara 

ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının 
sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrı bir 
yatırımcı ilişkileri bölümü yer almakta olup, SPK 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen bilgiler 
internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine 
sunulmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde 
izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. 
 - Hisse Senedi Bilgisi
 - Ticaret Sicil Bilgileri
 - Şirket Esas Sözleşmesi
 - Şirketin Ortaklık Yapısı
 - Yönetim Kurulu ve Özgeçmişleri
 - Komiteler ve Çalışma Esasları
 - Şirket Organizasyon Şeması ve Üst Düzey  
    Yönetici Özgeçmişleri
 - İnsan Kaynakları Politikası
 - Genel Kurulun Toplanma Tarihi, Gündem,   
       Gündem Konuları Hakkında Açıklamalar
 - Vekaletname Örneği
 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve
    Hazirun Cetveli
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
 - Bilgilendirme Politikası
 - Faaliyet Raporları
 - Kâr Dağıtım Politikası
 - Dönemsel Finansal Raporlar
 - SPK Özel Durum Açıklamaları
 - Yatırımcı Sunumu

3.2. Faaliyet Raporu
Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin 
faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını 
sağlayacak ayrıntıda, mevzuatta belirtilen hususlara 
uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini 
ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet 
edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak 
bilgilendirilmektedir. Denetim Komitesi, Şirket’in 
muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile, 
bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirket’e 
ulaşan şikayetleri inceler, sonuca bağlar. Şirket 
çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve 
bağımsız denetim konularındaki bildirimlerini gizlilik 
ilkesi çerçevesinde değerlendirir. 

Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan 
iletişim formu aracılığı ile menfaat sahiplerinin 
mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun 
olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komiteye 
iletmek üzere şirketin sorumlu yöneticilerine sunması 
mümkündür.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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Ayrıca, SPK düzenlemelerinde Ortaklığın muhasebe 
ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili
olarak ortaklığa ulasan şikayetlerin incelenmesi, 
sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın
muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki 
bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde 
değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem 
ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından 
belirlenir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı için özel bir 
mekanizma bulunmamakla birlikte, ilgili birimlere 
ilettikleri görüş ve öneriler şirketimiz yönetimi 
tarafından uzun vadeli stratejilerimizle örtüştüğü 
ölçüde dikkate alınmaktadır.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan 
haklar konusunda işçi sendikasının görüşü 
ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte 
oluşturulmaktadır. Ayrıca, ayrım gözetmeksizin tüm 
çalışanlarımıza ve tüm faaliyetlerimize yönelik öneri 
sistemi işler halde bulunmaktadır.

Şirketimiz yıl içerisinde müşteri ve tedarikçileriyle 
toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir 
alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde 
müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri 
üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Müşteri ve tedarikçi 
memnuniyetine yönelik iyileştirme çalışmaları 
yürütülmektedir.

4.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, 
personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin 
kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları 
süreci olarak amacımız olan;
- Şirketimizi geleceğe taşıyacak çalışanları işe almak,
- Adil ücretlendirme politikaları oluşturmak,
- Bireysel performansı değerlendirmek,
- Başarılı çalışanları ödüllendirmek/takdir etmek,
- Şirket hedefleri ve iş gereklilikleri doğrultusunda 
çalışanların eğitimini ve gelişimini sağlamakla ilgili

ilkelere bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini 
sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı 
üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen 
insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle 
tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

İnsan Kaynakları Stratejileri ve Politikaları ile ilgili 
olarak tüm çalışanlar ile gerekli iletişim İnsan 
Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir.

Mevcut toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2014 tarihi 
itibarıyla dolmuş olup, Şirketimiz ile Tek-Gıda İş 
Sendikası arasındaki görüşmeler rapor tarihi itibarıyla 
devam etmektedir.

İnsan Kaynakları birimimize yıl içinde çalışanlar 
tarafından, ayrımcılık yapıldığına ilişkin herhangi bir 
şikayet ulaşmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimizin 24.09.2010 tarihinde yayınlanan ve 
tüm çalışanlara imzalatılarak dağıtılmış olan “Etik 
Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” kitapçığı, 
2014 yılında da işe giren tüm personele imzalatılarak 
uygulama devam ettirilmektedir.

Şirketimiz, üretimde çevre performansının sürekli 
geliştirilmesine yönelik hareket etmekte ve ilgili tüm 
mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerini 
çevre boyutları ile ele almaktadır. Üretimde, 
doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin 
azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli 
olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri 
almaktadır. Yasal limitlerin altında kalarak gaz, 
sıvı ve katı atıkları en aza indirecek iyileştirmeleri 
ve kirliliği kaynağında önleyici faaliyetleri sürekli 
olarak yürütmektedir. Çalışanlara, çevreyle ilgili 
bilinçlendirme eğitimleri yapılmakta, faaliyet 
gösterdiği bölgelerdeki okul ve belediyeler, vb. kurum 
kuruluşlarla ortaklaşa sosyal sorumluluk projeleri 
gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerini tanımlar, uzun 
vadeli çıkarlarını gözeterek şirket faaliyetlerinin 
mevzuata, Esas Sözleşmeye ve oluşturulan 
politikalara uygunluğunu gözetir, yönetimin 
performansını denetler. 

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Esas Sözleşmemizin 
11., 12. ve 13. maddelerindeki hükümlere uygun olarak 
yapılandırılır. Yönetim Kurulu’nda sadece Genel 
Müdür Arzu Aslan Kesimer icracı üye olarak görev 
yapmaktadır.

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine 
getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu 
toplantılarının gündemi, şirket Esas Sözleşmesi’nin 
açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını 
emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst 
Yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle 
belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu 
üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya 
ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimi’ne 
bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. 
Şirket Yönetim Kurulu’nda görüşülmesi istenen 
konular, Mali İşler ve Finans Bölümü’nde toplanmakta 
ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
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Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390 hükmü dairesinde 
alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin 
sağlanması amacıyla Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı görevlendirilmiştir. 

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket Esas Sözleşmesi’nin tespit ettiği asgari sayıda 
olmak üzere karar almaktadır. Toplantı ve karar nisabı Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Açıklanan farklı görüş ve karşı oy 
gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Gerekli hallerde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri TTK’nın 393. maddesi kapsamında kendileri ile ilgili konuların görüşüldüğü kararlarda 
oy kullanmamaktadırlar.

YKÜ Adı Soyadı
Bağımsızlık 

Durumu
Atanma 
Tarihi

Görev 
Süresi

YK ve 
Komitelerdeki 

Görevleri

Şirket Dışındaki 
Görevleri

İbrahim Tamer 
Haşimoğlu

Bağımsız Üye 
Değil

25.03.2014
Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Başkanı, Yürütme 
Komitesi Başkanı

Grup içi - Koç Holding 
A.Ş. Turizm, Gıda ve 

Perakende Grubu 
Başkanı

Semahat Sevim Arsel
Bağımsız Üye 

Değil
25.03.2014

Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Başkanı/Üyesi

Mustafa Rahmi Koç
Bağımsız Üye 

Değil
25.03.2014

Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Başkanı/Üyesi

Mustafa Vehbi Koç
Bağımsız Üye 

Değil
25.03.2014

Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Başkanı/Üyesi

Mehmet Ömer Koç
Bağımsız Üye 

Değil
25.03.2014

Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu ve 
Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Başkanı/Üyesi

Yıldırım Ali Koç
Bağımsız Üye 

Değil
25.03.2014

Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
ve Risk Yönetimi 
Komitesi Üyesi

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Başkanı/Üyesi

Arif Nuri Bulut Bağımsız Üye 25.03.2014
Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu, 
Denetimden Sorumlu 

Komite ve Risk 
Yönetimi Komitesi 

Üyesi

Grup dışı - İzocam A.Ş. 
Genel Müdürü / Üyesi

Mansur Özgün Bağımsız Üye 25.03.2014
Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu, 
Denetim Komitesi ve 
Kurumsal Yönetim 

Komitesi Üyesi

-

Arzu Aslan 
Kesimer

Bağımsız Üye 
Değil

25.03.2014
Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür, 
Yürütme Komitesi 

Üyesi

Grup içi - Yönetim 
Kurulu Üyesi

Masahiro 
Sumitomo

Bağımsız Üye 
Değil

25.03.2014
Olağan Genel 
Kurula Kadar

Yönetim Kurulu 
Üyesi

Grup dışı - CEO, Global 
Tomato Company, 
Kagome Co. Ltd. 
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Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük 
görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. 
Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gereken 
zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket 
dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir 
sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız 
üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin 
Yönetim Kurulu’na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir 
sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul 
öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında 
yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur. Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler 
şirket faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer 
almaktadır.

Şirketimizde Aday Gösterme ve Ücret Komitesi’nin 
görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 
yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 2014 yılı için sunulan 
bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık 
beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin 25.02.2014 tarihli, Yönetim Kurulu’nun 
25.02.2014 tarihli toplantılarında değerlendirilerek 
tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine 
karar verilmiştir. 2014 yılı faaliyet dönemi itibarıyla 
bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya 
çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, şirket 
konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına 
yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak 
olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri 
kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe 
ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının 
Şirket’in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu’nun 
etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Yönetim Kurulu’nda farklı 
görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da 
bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir 
hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme 
çalışmalarımız devam etmekte olup, halihazırda 
Yönetim Kurulumuzda %20 oranında kadın üye 
bulunmaktadır. 

5.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap 
verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları 
şirketin Esas Sözleşmesi’nde belirlenmiştir. Şirketin 
imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. 

Hazırlanan raporlar ve toplantılarla riskler 
sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmektedir. Şirketin maruz kaldığı 
riskler Risk Yönetimi Komitesi tarafından takip 

edilmekte ve Yönetim Kurulu bu riskler hakkında 
bilgilendirilmektedir.

2013 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları sonrasında 
2014 yılında değişiklik olmamıştır. 2014 yılı içinde 
bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına 
sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi 
veya önemli nitelikte işlem gerçekleşmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve imza yetkisine 
haiz yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile 
şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmektedir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan
Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı
Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliği 
doğrultusunda, şirketimizde muhasebe ve 
raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler 
çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya 
açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol 
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini 
yapmak üzere Denetim Komitesi oluşturulmuştur. 
Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün komite başkanı, 
Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan,
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 
Yönetim Kurulu kararı ile; şirketimizde kurumsal 
yönetim ilkelerine uyumu artırmak, Yönetim 
Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici 
tavsiyelerde bulunmak, Tebliğ kapsamında Aday 
Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini 
yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi 
kurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mansur Özgün 
komite başkanı, Mehmet Ömer Koç komite üyesi 
ve Ahmet Çağaşan Yılmaz komite üyesi olarak 
atanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 378. maddesi uyarınca, Yönetim 
Kurulu Kararı ile; şirketin varlığını, gelişmesini ve 
devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken 
teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin 
uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar 
yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. 
Yönetim Kurulu üyesi Arif Nuri Bulut komite başkanı, 
Yıldırım Ali Koç komite üyesi olarak atanmıştır.
Şirketimizde, şirket ve içinde bulunduğu sektördeki 
gelişmelerin daha yakından takip edilerek 
gerektiğinde Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek; 
şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında 
koordinasyonu sağlamak; şirket için uygun 
stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği 
için öneriler sunmak üzere Yürütme Komitesi 
bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Tamer Haşimoğlu komite başkanı, Yönetim Kurulu 
Üyesi/Genel Müdür Arzu Aslan Kesimer komite 
üyesidir. 
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Şirketimizde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Risk Yönetimi Komitesi ve Yürütme 
Komitesi dışında komite bulunmamaktadır. İlgili tebliğ 
kapsamında Denetim Komitesi’nin tamamı bağımsız 
üyelerden, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin başkanı 
bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiştir. 
İlgili Tebliğler kapsamında oluşturulan komitelerde, 
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür görev 
almamaktadır.

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve şirket 
internet sitesinde yayımlanmıştır. Komiteler çalışma 
esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili 
yöneticileri toplantıya çağırabilmektedirler. İhtiyaç 
duydukları zamanlarda danışmanlık hizmeti veya 
bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve Sermaye 
Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer 
alan hükümler göz önünde bulundurularak, riskin 
erten saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin 
oluşturulması amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye 
ve önerilerde bulunmak üzere Risk Yönetimi Komitesi 
kurulmuş olup biri bağımsız olmak üzere toplam iki 
üyeden oluşmaktadır.

Risk Yönetim Komitesi’nin amacı, şirketin varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek 
stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair 
her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, 
etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin 
şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak 
yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle 
ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar 
mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda 
etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve 
entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye 
ve önerilerde bulunmaktır. Komite kendisine verilen 
görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin 
ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, 
finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız 
denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve 
etkinliğinin gözetiminin sağlanması amacıyla 
faaliyetlerini sürdüren Denetim Komitesi en az üç 
ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır 
ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim 
Kurulu’na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 

5.5. Şirket’in Stratejik Hedefleri
Şirketimizin misyon, vizyon ve değerleri Şirket üst 
yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 
bilgisi dahilinde belirlenmiş olup, faaliyet raporunda 

ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gelişmeler 
doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. 
Şirket’in stratejik hedeflerinin oluşturulması ve 
uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst 
Yönetim’ce Yönetim Kurulu’na sunulur ve takip edilir.

Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 
toplantıları esnasında şirket hedefleri ile gerçekleşen 
faaliyetleri önceki dönem performanslarını da 
kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirket’in 
mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar 
neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve 
stratejiler geliştirilmektedir. 
  
5.6. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 
sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme 
esasları şirketimizin “Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” ile 
belirlenmektedir. Şirketimizin “Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası” 
25.03.2014 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç 
hafta önce yayımlanan “Bilgilendirme Dokümanı” 
aracılığı ile kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın 
incelemesine sunulmuş ve genel kurulu takiben 
uygulamaya alınmıştır. Şirketimiz internet sitesi ve 
faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz 
konusu politika, 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 
25.03.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısı 
gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne 
sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan 
ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi 
ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 
Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler 
genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak 
kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize 
veya yöneticilerimize şirket tarafından borç verilmesi, 
kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi 
çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu 
değildir.
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İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nin ardından 
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek 
lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama 
Koordinatörlüğü’nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve 
Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004’te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu 
Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004 – Nisan 2011 arasında Koç 
Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011’den bu yana 
Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SEMAHAT SEVİM ARSEL, Başkan Vekili
Amerikan Kız Koleji’nden mezun olduktan sonra Goethe Institute’da Almanca eğitim
programlarına katılan Semahat Arsel, İngilizce ve Almanca bilmektedir. 1964 yılında Koç 
Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile iş hayatına başlayan Semahat Arsel halen bu görevinin 
yanı sıra Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turizm Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanlığı, Florance Nightingale Vakfı İkinci Başkanlığı ve Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda Koç 
Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun kurucusudur.

MUSTAFA RAHMİ KOÇ, Üye
Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde 
yapmıştır. Çalışma hayatına Koç Topluluğu’nda 1958 yılında Otokoç A.Ş.’de başlamıştır. Koç 
Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi 
Başkanı olduktan sonra, 1984 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 
2003 yılından itibaren de Koç Holding Şeref Başkanı unvanıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
1995–1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi 
M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan 
Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve 
Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK 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 görevleri de yürütmektedir.

YÖNETİM KURULU
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MUSTAFA VEHBİ KOÇ, Üye
İsviçre’de Lyceum Alpinum Zuoz’u bitirdikten sonra ABD’de George Washington Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nden 1984 yılında mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1984’te Tofaş’ta Müşavir olarak 
başlayan Koç, Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulunmuştur. 1992 yılında Koç Holding’e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. 2003 yılından beri 
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare 
Kurulu Onursal Başkanı ve İstanbul Sanayi Odası ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi olan Koç, 
Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu’dur. Kuveyt Ulusal Bankası ile Rolls-Royce Uluslararası Danışma 
Kurullarına üyedir. Genç 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 Paribas gibi saygın kuruluşlarca ödüllendirilen Koç Ailesi’nin sosyal 
ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı’nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.

MEHMET ÖMER KOÇ, Üye
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, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey 
görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Mayıs 
2008’den bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda 
Türk Eğitim Vakfı Başkanlığı, Çevre Vakfı Başkanlığı, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık 
Başkanlığı ve Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

YILDIRIM ALİ KOÇ, Üye
Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi’nin ardından Harvard 
Üniversitesi’nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri 
arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 1992-1994 
yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006 
yılları arasında Koç Holding’de Yeni iş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı 
gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 süresince Koç Holding Kurumsal İletişim 
ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30 Ocak 2008’den bu yana Koç Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.



ARİF NURİ BULUT, Üye
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 tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında, Koç Topluluğu şirketlerinden 
İzocam Ticaret ve Sanayii A.Ş.’de başlamış, sırasıyla Üretim Şefi ve Teknik Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev almıştır. 2002 yılından itibaren de İzocam Ticaret ve Sanayii 
A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olup aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu 
Üyesi’dir.

MANSUR ÖZGÜN, Üye
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 Hesap Uzmanlığı görevini yürütmüştür. 1971 yılında Koç Topluluğu’na 
katılmıştır. Toplulukta, Koç Holding Mali İşler Müdür Yardımcılığı, Ormak A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcılığı ve Koç Holding Mali İşler Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sayın 
Özgün, 2000 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda şirketin 
Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

YÖNETİM KURULU
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ARZU ASLAN KESİMER, Üye - Genel Müdür
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma 
hayatına 1992 yılında Marmara Bank’ta başlayan Kesimer, 1995 yılında Koçtaş Yapı 
Marketleri A.Ş.’deki göreviyle Koç Topluluğu’na katılmış olup 2010 yılına kadar sırasıyla 
Pazarlama Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü olarak görev almıştır. 
2010-2011 yılları arasında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. Ticaretten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Kasım 2011 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. 
Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Woman Corporate Directors Türkiye üyeliği, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, ISO Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri devam 
etmektedir.

MASAHİRO SUMİTOMO, Üye
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 KESİMER, Genel Müdür
Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuş ve Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma 
hayatına 1992 yılında Marmara Bank’ta başlayan Kesimer, 1995 yılında Koçtaş Yapı 
Marketleri A.Ş.’deki göreviyle Koç Topluluğu’na katılmış olup 2010 yılına kadar sırasıyla 
Pazarlama Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü olarak görev almıştır. 
2010-2011 yılları arasında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş. Ticaretten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1 Kasım 2011 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. 
Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Woman Corporate Directors Türkiye üyeliği, 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, ISO Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri devam 
etmektedir.

AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ, Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Finans
Çağaşan İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve 
Koç Üniversitesi MBA Programı’nı tamamlamıştır. Çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding 
Denetim ve Mali Grup’ta başlayan Yılmaz, 2011 yılına kadar sırasıyla Denetim Uzmanı, Kıdemli 
Denetim Uzmanı ve Denetim Grup Yöneticisi pozisyonlarında görev almıştır. 2011-2014 yılları 
arasında Beko LLC Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 
1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Mali İşler ve Finans Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

HAKAN TURAN, Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve Boğaziçi 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çalışma 
hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.’de başlayan Turan, 2008 yılına kadar sırasıyla Arçelik A.Ş. 
Çamaşır Makinesi İşletmesi’nde Proje Mühendisi, Üretim Takım Lideri ve Üretim Yöneticisi; 
Arçelik A.Ş. Elektrik Motorları İşletmesi’nde ise İşletme Yöneticisi ve Ürün Direktörü olarak 
görev almıştır. 2008-2012 yılları arasında Arçelik A.Ş. Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü 
görevini yürütmüştür. 7 Mayıs 2012 tarihinden bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Üretimden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

ÜST YÖNETİM



AHMET TEKİN ÖZDENER, Genel Müdür Yardımcısı -  Pazarlama ve Ticari 
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun
olmuş ve ABD California National University Pazarlama Bölümü’nde yüksek lisansını 
tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Düsseldorf, Almanya’da PEM GmbH 
Danışmanlık Şirketi’nde Proje Asistanı olarak başlayan Özdener, 1990-2002 yılları 
arasında P&G Türkiye’de Saha Dağıtım Operasyon, Distribütör, Zincir Mağazalar,
Ticari Pazarlama ve Kategori Yönetimi bölümlerinde, çeşitli kademelerde görev almıştır. 
2002 – 2006 yılları arasında Gillette A.Ş. Doğu Akdeniz Bölgesi Müşteri İş Geliştirme 
Grup Müdürlüğü görevinin ardından 2006 - 2010 yılları arasında Sütaş A.Ş. Satıştan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 02 Temmuz 2010 tarihinden
bu yana Tat Gıda Sanayi A.Ş. Pazarlama ve Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
sürdürmektedir.

SERTAÇ ERENMEMİŞOĞLU, Direktör - İnsan Kaynakları
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 
Çalışma hayatına 1995 yılında Koç Holding’te Yetiştirme Elemanı olarak başlayan 
Erenmemişoğlu, 2003 yılına kadar Koç Holding’te İnsan Kaynakları Uzmanı ve Proje 
Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2003-2009 yılları arasında Opet Petrolcülük A.Ş.’de İnsan 
Kaynakları Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2009-2014 yılları arasında Koç Holding 
İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 13 Ocak 2014 tarihinden bu yana 
Tat Gıda İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.
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Tat Gıda için insan kaynağının etkin yönetimi 
ve gelecekte de sürdürülebilir rekabet etmesini 
sağlayacak insan kaynağını bugünden yetiştirmek 
stratejik öneme sahiptir. Bu hedef doğrultusunda 
çalışanların yönetimine ilişkin tüm sistem ve süreçler 
entegre bir şekilde yönetilmektedir.

Binden fazla çalışan sayısı ile faaliyet gösteren Tat 
Gıda Sanayi A.Ş. çalışanlarının yaş ortalaması 36,5’tir. 
Kadınların ekonomiye katılımlarını artırmaya yönelik 
çalışmaları desteklemek amacıyla Tat Gıda’da kadın 
çalışan oranının artırılması hedeflenmiştir. 2014 
yılında kadın çalışan oranı artırılmış ve ortalama kadın 
çalışan oranımız %25’e yükselmiştir.

Türkiye’de farklı coğrafyalarda ve farklı gıda 
alanlarında faaliyet gösteren işletmelerimizde, 
kültürümüz de çeşitlilik göstermektedir. Bu 
kültür çeşitliliğini bir güce dönüştürmek amacıyla 
farklı konularda ortak proje çalışmalarına ağırlık 
verilmektedir. Bu sayede bir çalışan farklı bir 
işletmemizde göreve başlasa da rotasyon ve 
projelerle farklı alanlarda kendini geliştirme olanağı 
bulmaktadır. Tat Gıda, çalışanlarına süt, konserve ve 
makarna gibi farklı gıda alanlarında kariyer gelişimi 
sunabilen bir şirkettir.

Şirketimizde geleceğin liderlerini belirlemek ve 
yetiştirmek amacıyla potansiyel tespit süreci 
işletilirken, yönetim kadrolarının yedek planları 
yapılmaktadır. Bu pozisyonlara aday olarak görülen 
çalışanlar için İnsan Kaynakları tarafından özel 
gelişim planları hazırlanmaktadır.

Tat Gıda ‘da eğitim ve gelişim konuları, şirket 
gündeminde yer alan önemli faaliyetlerden biridir. 
Koçluk, liderlik, iletişim ve inovasyon konularındaki 
eğitim programlarına 2014 yılında öncelikli olarak 
ağırlık verilmiştir. Çalışanlarımızın gelişimlerini 
desteklemek amacıyla hem beyaz yaka hem de mavi 
yaka çalışanlarımızın kişi başı eğitim süreleri oldukça 
artırılmıştır. 2014 yılında beyaz yaka çalışanlarımızın 
kişi başı eğitim süreleri artırılmıştır.

Tat Gıda bünyesinde hedefler üst yönetimden 
başlayarak tüm çalışanlara Performans Yönetim 
Sistemi ile yayılmıştır. Bu sistemle çalışanların şirket 
hedeflerini benimsemeleri ve yıl içinde başarı odaklı 
bir kültür ile çalışmaları mümkün kılınmaktadır.

Tüm Koç Topluluğu şirketlerinde kullanılan iç ilan 
sistemi Koç Kariyerim, Tat Gıda tarafından da 
aktif olarak kullanılmaktadır. Açık olan pozisyonlar 
öncelikle Koç Kariyerim’de ilan edilmekte olup 
sadece Tat Gıda çalışanları değil aranan niteliklere 
uygun tüm Koç Topluluğu çalışanları da başvuruda 
bulunabilirler. Amacımız, şirketi geleceğe taşıyacak 
ve uygun yetkinliklere sahip adayları işe alarak bu 
kişileri en kısa sürede geliştirmek, iş sonuçlarına 
katkılarını sağlamaktır. Seçme yerleştirme sürecimiz 

yetkinliklerimizi esas alır. Başvuru değerlendirme 
sürecinde pozisyona uygun olan adaylar görüşmeye 
davet edilir. Adayın pozisyona uygunluğu farklı araç 
ve yöntemler kullanılarak değerlendirilir.

Çalışanlarımızın görüşlerini almak, bağlılık ve 
memnuniyetlerini ölçmek amacıyla her yıl çalışan 
bağlılığı anketi uygulanmaktadır. Anket sonuçları 
analiz edilip iyileştirme planları belirlenip, yıl 
içerisinde uygulamaya alınmaktadır. 2014 yılında 
farklı işletmelerden ve merkezden 18 çalışma 
arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşen çalıştaylarla 
çalışan bağlılığı anketinin analizi yapılmış ve 
iyileştirme planları belirlenmiştir.

Çalışanlarımızın başarılarını fark etmek, zamanında 
onları takdir etmek ve ödüllendirerek mutluluklarını 
paylaşmak için şirketimizdeki ödüllendirme sistemi 
gözden geçirilmiştir. Özellikle takdir etme kültürünün 
şirket içerisinde benimsenmesi ve tüm çalışanlarımız 
arasında yayılması için ‘’Anlık Ödüllendirme’’ 
sürecimizin tanıtımı yapılmış olup takdir etmenin 
çalışan bağlılığı ve mutluluğu üzerindeki önemi 
vurgulanmıştır. 2014 yılında 13 çalışanımız Anlık 
Ödüllendirme süreci ile ödüllendirilmiştir. Diğer 
bir ödüllendirme sürecimiz olan ‘’En Başarılı 
Tat’lılar’’ sisteminde 2014 yılında aday olan 15 proje 
değerlendirmeye alınmış bunlardan 7 projede görev 
alan 32 çalışanımız ödüllendirilmiştir.

Tat Gıda, çalışanların sendikalaşma hakkına saygı 
gösterir. Sendika ve çalışanlarla kurulan güvene 
dayalı ilişki çerçevesinde yasalara ve toplu sözleşme 
gerekliliklerine uyum göstererek çalışma huzuru ve 
barışının sürekliliğini sağlamayı hedefler.

Tat Gıda, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini önemser. 
Çalışan sağlığı ve iş güvenliği politikası doğrultusunda 
yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar ve bu alanda 
çalışanlarını geliştirir.

İNSAN KAYNAKLARI
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KALİTE GÜVENCE & ÜRÜN GELİŞTİRME 
& AR-GE & İNOVASYON

Koç Topluluğu İnovasyon Stratejisi’ni hayata 
geçirmek amacıyla başlatılan Koç İnovasyon 
Programı’na pilot şirket olarak seçilmemizin ardından 
inovasyon hedefleri, süreçleri, stratejisi, eğitim 
programı, ödül sistemi, iletişim planı, inovasyon 
yönetim ekibi ve yazılımı ile Tat Gıda’da gerekli 
tüm altyapılar kurulmuştur. Şirketimizin inovasyon 
çalışmalarını hızlandırmak ve süreçlerini sistematik 
hale getirmek için kurulan bu modele “İyiFikir 
İnovasyon Platformu” adı verilerek tüm süreç 
“İnovasyon Yönetimi Prosedürü” ile şirket içinde 
paylaşılmıştır. Tat Gıda’nın büyümesini, kârlılığını, 
rekabetçiliğini destekleyecek ve verimlilikte artış 
sağlanacak inovasyon alanları hedef alınarak 
şirket içinde yenilikçi fikirler oluşturulmaktadır. 
Ar-Ge portali üzerine yerleştirilerek Eylül 2014’te 
yapılan lansman ile tüm çalışanların erişimine açılan 
ve kullanımı kolay olan “İyiFikir” sistemi ile Tat 
Gıda bünyesinde bilgi akışı tek sistem üzerinden 
paylaşılmakta, inovasyon sorumluları ve konu 
uzmanlarıyla iletişim kurularak tüm fikirler yine 
“İyiFikir” üzerinden değerlendirilmektedir. 

Ürün geliştirme stratejimiz, tüketici ve müşteri 
beklentilerini aşan, rakiplerinden farklılaşan, 
ayrıştırıcı bir tüketici vaadi bulunan yenilikçi ürün 
ve hizmetler sunmaktır. İşletmelerimizde yaptığımız 
çalıştaylarla inovatif ürünlerin portföyümüz içindeki 
payını artırıyor, patent ve faydalı model başvuruları 
yapıyoruz. 2014 yılı içinde iki adet patent ve iki adet 
faydalı model başvurusu yapılmıştır.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında TÜBİTAK, üniversiteler 
ve özel kurum-kuruluşlarla işbirlikleri devam 
etmektedir.

Pastavilla ve Tat işletmelerimiz Gimdes tarafından 
denetlenmiş ve Helal Sertifika almaya hak 
kazanmıştır.

Tüm işletmelerimizde kalite çalışmaları kapsamında 
Kalite Yönetim Sistemi’nin ISO 9001:2008 ve FSSC 
22000: Versiyon 3 Gıda Güvenliği Sertifikalarımızın 
devamlılığı için ara dönem denetlemelerinden başarı 
ile geçilmiştir.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Tat Gıda 
Sanayi A.Ş., çevreye karşı duyarlı olmayı kendine ilke 
edinmiş bir markadır. 2014 yılında, enerjinin etkin 
kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin 
kontrolü ve önceliklendirme, çevrenin korunması 
için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında 
verimliliğin artırılması konularını ön plan çıkaran, 
ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi denetimleri 
tamamlanmış, belgenin devamlılığı sağlanmıştır. 
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, Sek Süt İşletmesi, 
Mustafakemalpaşa Konserve İşletmesi, Karacabey 
İşletmesi ve Torbalı İşletmesi’ni kapsamaktadır. 

Süt ihracatı geliştirmek ve desteklemek adına 
AB Onayı kapsamında SEK Süt İşletmemizde 
denetimlerimize devam edilmiştir. Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne süt ihracatı yapabilmek adına resmi 
başvuru gerçekleştirilmiş, Çin Resmi Heyeti misafir 
edilmiştir. Rusya Federasyonu süt ihracatı için resmi 
başvurumuz yapılmış ve onaylı işletmeler listesine 
girilmiştir. Okul sütü projesine katılım sağlanmıştır.

Çalışanlara Gıda Güvenliği eğitimleri, saha laborant, 
tanker şoför ve AB tanker şoför eğitimi verilmiştir. 
Güvenli Gıda, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi 
Laboratuvar Uygulamaları (GLP) geçişi tamamlanmış 
ve çiğ süt laboratuvar cihazlarından otomatik veri 
transferine geçilmiştir.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
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SALÇA VE KONSERVE İŞLETMELERİ

1967 yılında Mustafakemalpaşa, Bursa’da kurulmuş 
olup halen Mustafakemalpaşa-Bursa, Karacabey-
Bursa ve Torbalı-İzmir tesislerinde salça, ketçap, 
mayonez, domates ürünleri, sebze konservesi 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 1989 yılında doğranmış 
domates üretim teknolojisini Türkiye’ye getirmiş, aynı 
hatta kutulu doğranmış domates ve soyulmuş tüm 
domates üretilmeye başlanmıştır. 1997-98 yılında 
en son teknoloji kullanılarak kavanoz, ketçap ve 
mayonez üretim dolum hatları kurulmuştur. 

2003 yılında ise Amerika’da sınırlı sayıda işletmede, 
Avrupa’da ise sadece Türkiye’de Tat’ta bulunan, 
aseptik doğranmış domatesin hava alma riskini 
milyarda bire indiren kaynaklı kapak teknolojisi 
Magnum Doğranmış Domates Dolum Hattı devreye 
alınmıştır. İşletmelerimiz, Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008 Kalite 
Belgesi’ne sahiptir. 2013 yılında FSSC 22000: 
Versiyon 3 Gıda Güvenliği Sertifikası, Enerji Yönetim 
Sistemi -  ISO 50001:2011 Sertifikası ve Gimdes’ten 
Helal Sertifikası alınmıştır.

İŞLETMELER
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SEK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ

1963 yılında Türkiye’de süt üretiminin gelişmesini
sağlamak ve tüketiciye en kaliteli, sağlıklı, hijyenik
ve doğal ürünleri sunmak amacıyla Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur.
1997’de Koç Topluluğu tarafından küçük ve büyük
sermayenin beraber çalıştığı bir modele öncülük
etmek üzere SEK hisselerinin %68’i satın alınmıştır.
SEK, 2005 yılının Mayıs ayından bu yana süt 
ve süt ürünleri üretim faaliyetlerini Bursa’daki 
Mustafakemalpaşa tesisinde sürdürmektedir. ISO 
9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001: 2011 
Enerji Yönetim Sistemi ve FSSC 22000:2013 Versiyon 
3 Gıda Güvenliği sertifikasına sahiptir.
1968 yılında ilk pastörize süt, 1972 yılında ilk 
homojenize yoğurt, 1979 yılında ilk dil peyniri ve 
2001 yılında ilk hazır salep üreten tesis olmuştur. 

SEK, 2011 yılında yaptığı teknolojik yatırımlarla 
pastörize süt üretiminde Türkiye’de ilk kez kullanılan 
mikrofiltrasyon üretim teknolojisini kullanmıştır. 
Türkiye’de ilk kez SEK tarafından kullanılan 
mikrofiltrasyon üretim teknolojisi ve yine Türkiye’de 
ilk kez kullanılan Ultra Clean Dolum Makinesi 
ile pastörize sütün raf ömrü 5 günden 10 güne  
taşınmıştır. SEK ilklere 2012 yılında naneli ayran ile, 
2013 yılında da çikolata süt ile devam etmiştir. 2014 
yılında SEK, çocuklara yönelik 200 ml çikolatalı, 
muzlu ve çilekli pastörize süt ile genç yetişkinlere 
yönelik 250 ml latte, karamel macchiato ve çikolata 
mocha ürünlerini piyasaya sunmuştur. Aynı zamanda 
2014 yılında yüksek teknoloji ile donatılmış, Aydın 
Söke ilçesinde bulunan %100 peynir odaklı yeni 
ve modern fabrikayı bünyesine katarak Bursa 
Mustafakemalpaşa fabrikasıyla birlikte üretimini iki 
fabrikada sürdürmektedir.

İŞLETMELER
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MAKARNA İŞLETMESİ

1928 yılında İsmail Hakkı Ulukartal tarafından 
Kemeraltı’nda kurulan tesis 1960 yılında halen 
makarna, irmik, irmikaltı un ve pane unu üretimi 
faaliyetlerini devam ettirdiği İzmir, Bornova’daki 
fabrikasına taşınmıştır. 1995 yılında şirket hisselerinin 
tamamı Koç Topluluğu bünyesine geçmiştir. 
Pastavilla markası makarna sevenlere geleneksel 
makarnadan, kullanılan hammadde kaynaklı farklı 
bir lezzet ve yüksek kaliteli makarna sunmaktadır. 
Pastavilla, Kartal ve Lunch&Dinner markaları ile 
tüketicinin beğenisine hitap etmekte olup Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Belgesi, FSSC 22000: Versiyon 
3 Gıda Güvenliği Sertifikası ve Gimdes tarafından 
verilen Helal Sertifikalarına sahiptir.

İŞLETMELER
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YENİLİKLER

Lider olduğumuz ketçap kategorisindeki 
konumumuzu kuvvetlendirmek amacıyla ürün 
ambalajlarında sağlıklı ve domatesi sahiplenen 
bir yola giderek “Türkiye’de bir ilk” niteliğinde, 
gerçek sebzelerden oluşan içeriğiyle çocuklara 
özel Tat Sebzeli Çap Çap Ketçap ürünü lansmanı 
gerçekleştirildi.

Tat’ın reçel, sebze meyve suyu gibi kategorilerinde de 
ambalaj ve form değişiklikleri yapıldı.   

ÖDÜLLER

Kalder’in yapmış olduğu müşteri memnuniyeti 
araştırmasında salça, sos ve konserve kategorilerinde 
Tat markamız ile lider marka olduk.

Tat markamızla domates salçası, ketçap ve domates 
ürünleri pazarında liderliğimizi devam ettirdik. 
Mayonez ve biber salçası pazarındaysa pazar ikincisi 
konumundayız. 

ÖNEMLİ KAMPANYA VE
İLETİŞİM FAALİYETLERİ  

Tat’ın 2014 yılının ilk yarısında Domatesli Ürünler 
ve Ketçap, son çeyreğinde ise Tatköy Salça iletişim 
kampanyaları gerçekleştirildi. 

YENİLİKLER ve ÖDÜLLER
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YENİLİKLER

2014 yılında, lider olunan pastörize süt kategorisinde 
güçlenirken SEK’in marka imajının da güçlendirilmesi 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda pastörize 
süt kategorisinde yenilikçi ürün lansmanı olarak SEK 
Pastörize Çocuk Sütleri lansmanı gerçekleştirilmiştir. 
Farklı kanallarda iletişim kurularak SEK çikolatalı 
süt, çilekli süt ve muzlu sütün gerçek çikolatayla ve 
gerçek meyvelerle yapıldığı anlatılmıştır. SEK Çocuk 
Sütlerini duyurmak için onlara kendi dünyasından 
seslenme amacıyla “Süt Peşinde” isimli bir mobil oyun 
tasarlanmıştır. Bu oyunun tanıtımı, mobil Facebook 
reklamlarıyla ve çocuk kanallarında gösterilen çocuk 
sütü reklamının sonuna “Süt Peşinde” oyununun kısa 
bir tanıtımı eklenerek yapılmıştır. “Sütün Yolculuğu” 
isimli masal kitabı ile 2013 yılında başlatılan ve Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ile işbirliğiyle hazırlanan 
“SEK Masal Kitaplığı” serisi bu yıl “Rüya Ormanı” 
isimli ikinci kitapla devam ettirilmiştir. SEK Soğuk 
Kahve lansmanı gerçekleştirilmiştir. Yarım yağlı 
pastörize süt ile çikolata mocha, latte ve karamel 
macchiato lezzetleri birleştirilerek SEK Soğuk 
Kahve serisi oluşturulmuştur. Aromalı UHT Süt 
kategorisinde de çocukların ve yetişkinlerin severek 
takip ettiği oyun markası olan Angry Birds ile lisans 
anlaşması gerçekleştirilmiştir.

ÖDÜLLER

2014 yılında Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasında, SEK 
çikolata süt ile grafik tasarım kategorisinde Yetkinlik 
Ödülü kazanılmıştır.

ÖNEMLİ KAMPANYA VE
İLETİŞİM FAALİYETLERİ  

2013 yılında başlatılan SEK Yeni Nesil Günlük Süt 
iletişim kampanyası 2014 yılında da devam etmiştir. 
Yapılan iletişimde günlük sütün ömrünün 10 güne 
çıkarıldığı bilgisi verilmiştir.
 
2014 yılında gerçek çikolata, çilek ve muzu pastörize
sütle birleştiren SEK, çocuklara yönelik yeni reklam 
filminde gerçek meyveli ve çikolatalı pastörize
sütlerini duyurmuştur. Reklam filminde hedef kitlenin 
ilgisini çekecek şekilde origami tekniği ile resmedilen 
Möömu isimli inek karakteri kullanılmıştır. Reklam 
kampanyası televizyon, basın, dijital ve mağaza içi 
kanallar aracılığı ile yayılmıştır.
 
SEK Yoğurt için ise tazelik ve doğallık arayan 
annelere seslenilerek televizyon, radyo, basın, 
dijital ve mağaza içi kanallarla iletişim faaliyetleri 
yürütülmüş; SEK Yoğurt’un SEK Günlük Süt ile 
yapıldığı vurgulanmıştır.

YENİLİKLER ve ÖDÜLLER
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YENİLİKLER

Çocuklara yönelik olan Pastavilla Junior Makarna 
ürünlerinde “doğallık ve eğlence” kavramları 
üzerinden ambalaj değişikliği gerçekleştirilmiştir. 

ÖDÜLLER

Pastavilla Tam Buğday Makarna ürünlerimiz ile 
Ambalaj Ay Yıldızları Ödülü’nü kazandık.

YENİLİKLER ve ÖDÜLLER
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Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı 
ortaklığının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 
31 Aralık 2014 tarihli konsolide finansal durum 
tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine 
ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, 
konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 
politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı 
notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal 
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

YÖNETİMİN KONSOLİDE FİNANSAL 
TABLOLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye 
Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak 
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde 
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli 
yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların 
hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur.

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN SORUMLULUĞU 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime 
dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında 
görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız 
Denetim Standartları’na ve Kamu Gözetimi Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından 
yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir 
parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun 
olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere 
uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, 
konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip 
içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki 
tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı 
elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin 
uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, 
konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı 
“önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de 
dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine 
dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini 
yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini 
tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal 
tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun 
sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak 
bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün 
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. 
Bağımsız denetim, bir bütün olarak konsolide 
finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin 
yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan 
muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan 
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının 
değerlendirilmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması 
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz.

GÖRÜŞ
Görüşümüze göre, konsolide finansal tablolar, Tat 
Gıda Sanayi A.Ş.’nin ve bağlı ortaklığının 31 Aralık 
2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal 
performansını ve nakit akışlarını Türkiye Muhasebe 
Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU’NA
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN RAPOR 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 
nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 
1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter 
tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket 
esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin 
hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 
rastlanmamıştır.

TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası 
uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep 
edilen belgeleri vermiştir. 

TTK’nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası 
uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması 
Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 20 
Şubat 2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na 
sunulmuştur.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 20 Şubat 2015
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VARLIKLAR
Dipnot 

Referansları
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Dönen Varlıklar 501.427.175 437.292.376

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 95.098.784 10.330.825

Ticari Alacaklar 182.768.954 208.265.991

  -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29 124.935.047 138.097.731

  -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 57.833.907 70.168.260

Diğer Alacaklar 10 965.853 10.614

Stoklar 11 181.598.900 159.295.645

Peşin Ödenmiş Giderler 12 962.564 433.883

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28 5.640.247 -

Diğer Dönen Varlıklar 20 34.391.873 18.973.896

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlıklar - 39.981.522

Duran Varlıklar 162.538.767 129.625.687 

Diğer Alacaklar 10 76.207 74.970

Finansal Yatırımlar 7 3.327.374 4.564.874

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 13 9.156.530 -

Maddi Duran Varlıklar 14 130.506.378 108.773.384

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15 1.352.614 603.087

Peşin Ödenmiş Giderler 12 163.957 90.977

Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 3.050.109 2.727.174

Diğer Duran Varlıklar 20 14.905.598 12.791.221

TOPLAM VARLIKLAR 663.965.942 566.918.063

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA 
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE BİLANÇO

KONSOLİDE BİLANÇO

(TUTARLAR, AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)
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KONSOLİDE BİLANÇO

KAYNAKLAR
Dipnot 

Referansları
31 Aralık 

2014
31 Aralık 

2013

Kısa Vadeli Yükümlülükler 253.169.591 224.613.441

Kısa Vadeli Borçlanmalar 8  56.182.743 2.265.742

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8  82.497.326 127.811.887

Ticari Borçlar 86.857.734 77.120.455

  - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29  9.052.336 7.191.710

  - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9  77.805.398 69.928.745

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19  3.842.937  1.601.326 

Diğer Borçlar  6.561.573 5.330.786

  - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29  2.015.370 394.980

  - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10  4.546.203  4.935.806 

Ertelenmiş Gelirler 12  6.940.554 2.508.658

Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 28  -    1.317.107 

Kısa Vadeli Karşılıklar  10.286.724  2.891.230 

  - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa  Vadeli Karşılıklar 19 1.800.000 2.836.230

  - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17 8.486.724 55.000

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlıklara İlişkin Yükümlülükler  -   3.766.250

Uzun Vadeli Yükümlülükler 60.833.747 120.490.832

Uzun Vadeli Borçlanmalar 8  50.000.000 109.940.100

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 19  10.833.747 10.550.732

ÖZKAYNAKLAR 349.962.604 221.813.790

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 349.962.604 201.722.586

Ödenmiş Sermaye 21  136.000.000 136.000.000

Sermaye Düzeltmesi Farkları 21  21.601.088 21.601.088

Paylara İlişkin Primler/İskontolar  10.107.809 10.107.809

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

1.744.091 2.981.591

 - Finansal Varlık Değer Artış Fonu  1.744.091 2.981.591

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 
Kapsamlı Gelirler veya Giderler

 (250.666)  533.935 

- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları  (250.666)  533.935 

Kârdan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler 60.404 60.404

Geçmiş Yıllar Kârları 30.437.759  27.943.690 

Net Dönem Kârı  150.262.119 2.494.069

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21  - 20.091.204

TOPLAM KAYNAKLAR 663.965.942 566.918.063

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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Dipnot 
Referansları

 1 Ocak -
31 Aralık 2014

1 Ocak -
31 Aralık 2013

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Hasılat 22 817.038.173 696.073.159 

Satışların Maliyeti (-) 22 (644.807.905) (537.928.236)

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KÂR 172.230.268  158.144.923 

Pazarlama Giderleri (-) 23 (97.318.420) (91.623.336)

Genel Yönetim Giderleri (-) 23 (33.279.595) (27.612.398)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (12.429) (20.609)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24 22.007.506 12.124.134 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24 (12.750.032) (5.635.727)

ESAS FAALİYET KÂRI  50.877.298 45.376.987

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 25 11.118.416 9.877.527 

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 25 (666.535) (468.759)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 13 (4.343.470) 473.547 

(Zararlarından)/Kârlarından Paylar   

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI 56.985.709 55.259.302

Finansman Giderleri (-) 26 (21.543.612) (22.905.949)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI 35.442.097 32.353.353

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri

Dönem Vergi Gideri 28 (8.303.094) (4.176.285)

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 28 598.373 (1.466.844)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 27.737.376 26.710.224 

DURDURULAN FAALİYETLER

DÖNEM KÂRI/(ZARARI) 150.262.119 (10.293.991)

Dönem Kârı /(Zararı) Dağılımı:

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 21 - (12.788.060)

Ana Ortaklık Payları 150.262.119 2.494.069 

150.262.119 (10.293.991)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 1,10 (0,08)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20 0,20 

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 0,90 (0,27)

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider)

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları (1.237.500) (375.000)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları (784.601) 533.935 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) 148.240.018 (10.135.056)

Toplam Kapsamlı Gelir/Gider’in Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar - (12.788.060)

Ana Ortaklık Payları 148.240.018 2.653.004

148.240.018 (10.135.056)

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE
SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(TUTARLAR, AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

KONSOLİDE GELİR TABLOSU
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Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Kâr veya 
Zararda Yeniden 
Sınıflandırılacak 
Birikmiş Diğer

Kapsamlı 
Gelirler ve 
Giderler 

Kâr veya 
Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer

Kapsamlı
Gelirler ve
Giderler 

 
 
 
 

Dipnot 
referansları

Ödenmiş 
sermaye

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları

Pay ihraç 
primleri/

iskontolar

 Finansal varlık 
değer artış fonu

Tanımlanmış 
fayda planlarının 
birikmiş yeniden 

ölçüm kazançları/
kayıpları

Kârdan 
ayrılmış 

kısıtlanmış 
yedekler

Net dönem 
(zararı)/

kârı

Geçmiş  
yıllar

kârları
/(zararları)

Ana 
ortaklığa ait 
özkaynaklar

Kontrol 
gücü 

olmayan 
paylar

Toplam 
özkaynaklar

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye 136.000.000 21.601.088 10.107.809 3.356.591 -   60.404 2.695.963 25.247.727 199.069.582 32.879.264 231.948.846

Transferler - - - - - - (2.695.963) 2.695.963 - - - 

Toplam kapsamlı gelir - - - (375.000) 533.935 - 2.494.069 - 2.653.004 (12.788.060) (10.135.056)

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye 21 136.000.000 21.601.088 10.107.809 2.981.591 533.935 60.404 2.494.069 27.943.690 201.722.586 20.091.204 221.813.790

 

1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye 136.000.000 21.601.088 10.107.809 2.981.591 533.935 60.404 2.494.069 27.943.690 201.722.586 20.091.204 221.813.790

Transferler - - - - - - (2.494.069) 2.494.069
                                

- 
                                

- 
                                

- 

Bağlı ortaklık çıkışı - - - - - - - - - (20.091.204) (20.091.204)

Toplam kapsamlı gelir - - - (1.237.500) (784.601) -   150.262.119 - 148.240.018 - 148.240.018 

31 Aralık 2014 itibarıyla bakiye 21 136.000.000 21.601.088 10.107.809 1.744.091 (250.666) 60.404 150.262.119 30.437.759 349.962.604 -   349.962.604

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE
SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 
KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(TUTARLAR, AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
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Kâr veya 
Zararda Yeniden 
Sınıflandırılacak 
Birikmiş Diğer

Kapsamlı 
Gelirler ve 
Giderler 

Kâr veya 
Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak 
Birikmiş Diğer

Kapsamlı
Gelirler ve
Giderler 

 
 
 
 

Dipnot 
referansları

Ödenmiş 
sermaye

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları

Pay ihraç 
primleri/

iskontolar

 Finansal varlık 
değer artış fonu

Tanımlanmış 
fayda planlarının 
birikmiş yeniden 

ölçüm kazançları/
kayıpları

Kârdan 
ayrılmış 

kısıtlanmış 
yedekler

Net dönem 
(zararı)/

kârı

Geçmiş  
yıllar

kârları
/(zararları)

Ana 
ortaklığa ait 
özkaynaklar

Kontrol 
gücü 

olmayan 
paylar

Toplam 
özkaynaklar

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye 136.000.000 21.601.088 10.107.809 3.356.591 -   60.404 2.695.963 25.247.727 199.069.582 32.879.264 231.948.846

Transferler - - - - - - (2.695.963) 2.695.963 - - - 

Toplam kapsamlı gelir - - - (375.000) 533.935 - 2.494.069 - 2.653.004 (12.788.060) (10.135.056)

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye 21 136.000.000 21.601.088 10.107.809 2.981.591 533.935 60.404 2.494.069 27.943.690 201.722.586 20.091.204 221.813.790

 

1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye 136.000.000 21.601.088 10.107.809 2.981.591 533.935 60.404 2.494.069 27.943.690 201.722.586 20.091.204 221.813.790

Transferler - - - - - - (2.494.069) 2.494.069
                                

- 
                                

- 
                                

- 

Bağlı ortaklık çıkışı - - - - - - - - - (20.091.204) (20.091.204)

Toplam kapsamlı gelir - - - (1.237.500) (784.601) -   150.262.119 - 148.240.018 - 148.240.018 

31 Aralık 2014 itibarıyla bakiye 21 136.000.000 21.601.088 10.107.809 1.744.091 (250.666) 60.404 150.262.119 30.437.759 349.962.604 -   349.962.604

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
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Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır.

Dipnot 
Referansları

 1 Ocak - 31 Aralık
2014

1 Ocak - 31 Aralık
2013

Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi dönem kârı 35.442.097 32.353.353

Durdurulan faaliyetlerden dönem kârı / (zararı) 
(Dipnot: 27)

126.821.784 (29.353.564)

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi
Dönem net kâr/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

Pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç 3 (9.324.023) -

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kıdem 
tazminatı ve vergi karşılığı düzeltmesi

 -

Stok imha gideri karşılığı ile ilgili düzeltmeler 11 (380.415) 1.297.664 

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 14,15 9.340.861 13.697.584 

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar değer düşüş 
karşılığı

27 - 18.763.830 

Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 19 4.968.219 3.521.971 

Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 9 865.853 316.211 

Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 14 - 339.557 

Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan kârları 25 (1.794.393) (1.864.509)

Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan 
zararlar

25 666.535 129.202 

Dava karşılığı ile ilgili düzeltmeler 17 1.628.014 (117.100)

İzin karşılığı ile ilgili düzeltmeler 19 100.000 217.971 

Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 17 6.803.710 - 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 
zararındaki/(kârındaki) paylar

13 4.343.470 (473.547)

Temettü gelirleri ile ilgili düzeltmeler 24 - (2.297.396)

Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler (6.184.155) (3.613.568)

İştirak hisse satış kârı 13 - (8.029.966)

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar satış kârı 27 (145.480.622) - 

Finansal borçların ve varlıkların gerçekleşmemiş kur 
farkı (net)

(1.618.400) (466.000)

Faiz geliri (907.723) (271.013)

Faiz gideri 26 21.543.612 22.905.949

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 46.834.424 47.056.629

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE
SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(TUTARLAR, AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
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Tablonun devamı bir sonraki sayfadadır.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

Dipnot 
Referansları

 1 Ocak - 31 Aralık
2014

1 Ocak - 31 Aralık
2013

Ticari alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler 19.709.702 14.487.906 

İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) ile 
ilgili düzeltmeler

13.162.684 (10.343.443)

Stoklardaki artış ile ilgili düzeltmeler (19.874.379) (15.773.604)

Peşin ödenmiş giderlerdeki (artış) / azalış ile ilgili 
düzeltmeler

 (471.630) 3.021.346 

Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış / 
(artış) ile ilgili düzeltmeler

- (14.334.614)

Satış amaçlı sınıflandırılan varlıklara ilişkin 
yükümlülüklerdeki (azalış) ile ilgili düzeltmeler

(5.318.750) - 

Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış ile ilgili 
düzeltmeler

(12.230.868) (4.730.662)

Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler 7.726.890 15.322.045 

İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış) ile ilgili 
düzeltmeler

3.481.016 (66.893)

Ertelenmiş gelirlerdeki artış / (azalış) ile ilgili 
düzeltmeler

4.431.896 (360.661)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler

2.241.611 192.195 

Diğer borçlardaki (azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler (819.939) 1.641.380 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki 
(azalış) / artış ile ilgili düzeltmeler

(1.136.230) 500.553 

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 57.736.427 36.612.177 

Ödenen kıdem tazminatı 19 (2.700.538) (2.508.511)

Vergi ödemeleri 28 (15.260.447) (6.267.023)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 39.775.442 27.836.643 

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
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Yatırım faaliyetleri
Dipnot 

Referansları
 1 Ocak - 31 Aralık

2014
1 Ocak - 31 Aralık

2013

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 14,15 (16.887.300) (23.126.991)

Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satışlarından elde edilen nakit

7.390.471 17.155.617 

Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışı 27 170.615.686 - 

Müşterek yönetime tabi ortaklık alımı 13 (13.500.000) - 

İştirak satışından elde edilen nakit 13 - 15.000.000

Bağlı ortaklık alımı 3 (32.271.190) - 

Yatırımlardan elde edilen temettüler - 2.297.396 

Alınan faiz 907.723 271.013 

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları 116.255.390 11.597.035 

Finansal faaliyetler
Dipnot 

Referansları
 1 Ocak - 31 Aralık

2014
1 Ocak - 31 Aralık

2013

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 55.200.000 102.602.353 

Borçlanmadan kaynaklanan nakit çıkışları (154.250.533) (159.271.782)

Tahvil ihracından sağlanan nakit girişi 8 50.000.000 50.000.000 

Ödenen faizler (22.212.340) (23.461.534)

Finansal faaliyetlerden kullanılan net nakit (71.262.873) (30.130.963)

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim 84.767.959 9.302.715 

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi 6 10.330.825 1.028.110

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 6 95.098.784 10.330.825

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
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DİPNOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU 
VE FAALİYET KONUSU
Tat Gıda Sanayi A.Ş. (“Tat Gıda” veya “Şirket”) 1967 
yılında Tat Konserve Sanayii A.Ş. olarak kurulmuş 
olup, 30 Ekim 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel 
kurul ile unvan değişikliği kararı verilmiş ve 15 Kasım 
2013 tarihinde unvan değişikliği tescil edilmiştir. 
Şirket’in fiili faaliyet konusu her türlü ticari emtia, 
yiyecek, içecek, meşrubat, tarımsal ve hayvansal 
gıda maddelerini ve ürünlerini, dondurulmuş, 
kurutulmuş, toz haline getirilmiş tür ve tipleri de 
dahil bunların ham ve iptidai maddelerini yardımcı 
ve katkı maddelerini, şekerli ve şekersiz usare ve 
konservelerin yarı mamulleri ve tam mamulleri 
üretimi, dağıtımı, pazarlama, yurtiçi ve yurtdışı 
ticareti ve komisyonculuğunu gerçekleştirmektir. 
Şirket, Türkiye’de kayıtlıdır ve Türk Ticaret Kanunu 
altında faaliyet göstermektedir. Şirket’in bünyesinde 
istihdam edilen personel sayısı 31 Aralık 2014 tarihi 
itibarıyla 1.045 kişidir (31 Aralık 2013: 1.044).

Şirket’in yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini 
bir Koç Grubu şirketi olan Düzey Tüketim Malları 
Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Düzey”) 
yürütmektedir. 

Şirket’in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan 
taraf Koç Holding A.Ş.’dir.

Şirket’in bağlı ortaklığı olan Moova Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (“Moova”) süt ve süt ürünleri üretimi 
konusunda faaliyet göstermektedir. 1 Temmuz 2014 
tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirket 
tarafından Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 
(“Moova”) sermayesinin %100’ünü temsil eden 
mevcut paylarının tamamının, Söktaş Tekstil Sanayi 
ve Ticaret A.Ş, Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi 
Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz’dan 
(birlikte “Satıcılar” olarak anılacaktır), fiyat 
uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190 
TL (“Kapanış Ödemesi”) bedelle satın alınmıştır. 
Satın alma işlemi 20 Ağustos 2014 tarihinde 
gerçekleşmiştir.

Şirket’in bağlı ortaklığı olan Harranova Besi ve Tarım 
Ürünleri A.Ş. (“Harranova Besi”) domates üretimi 
konusunda faaliyet göstermektedir. 23 Haziran 2014 
tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirket’in 
Harranova Besi’de sahip olduğu hisselerin tamamının, 
halihazırda Harranova Besi sermayesinde %10 paya 

sahip, merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya 
Eyaleti’nde bulunan The Morning Star Company’e 
(“Morningstar”) satışı konusunda bir hisse devir 
sözleşmesi imzalanmıştır (Dipnot 27). Satış işlemi
1 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşmiştir. 

Şirketin müşterek yönetime tabi ortaklığı olan Tedi 
İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyet alanı meyve 
suyu ithalat ve satışıdır. 

Ana ortaklık Tat Gıda Sanayi A.Ş., bağlı ortaklığı 
Moova ve müşterek yönetime tabi ortaklığı Tedi 
İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişikteki dipnotlarda hep 
birlikte “Grup” olarak anılacaktır.

Şirket hisseleri 1993 yılından bu yana İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.

Şirket’in kayıtlı ofis adresi aşağıdaki gibidir:

Taşdelen Çamlık Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 7
34788 Çekmeköy / İstanbul / Türkiye

Konsolide Finansal Tabloların Onaylanması:
Konsolide finansal tablolar yayımlanmak üzere 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 20 Şubat 2015 tarihli 
toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına 
Arzu Aslan Kesimer, Yönetim Kurulu Üyesi/Genel 
Müdür ve Ahmet Çağaşan Yılmaz, Mali İşler ve Finans 
Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmıştır. 
Genel Kurul’un konsolide finansal tabloları değiştirme 
yetkisi bulunmaktadır.

DİPNOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL 
TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 
ESASLAR 
2.1 Uygunluk Beyanı
Şirket ve Türkiye’de yerleşik bağlı ortaklıkları, yasal 
defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen 
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve 
hazırlamaktadır.

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu 
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2014 TARİHİ
İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(TUTARLAR, AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, TÜRK LİRASI (“TL”) OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)
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Türkiye Muhasebe Standartları  ile bunlara ilişkin ek 
ve yorumları (“TMS”) esas alınmıştır.

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 
7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara 
uygun olarak sunulmuştur.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile 
gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin 
dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk 
Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıştır. Tarihi maliyetin 
belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen 
tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.

Kullanılan Para Birimi
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları 
faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) 
ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan 
ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi 
olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal
Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  
uyarınca,  Türkiye’de  faaliyette bulunan ve Türkiye 
Muhasebe Standartları’na uygun olarak  finansal 
tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi 
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek 
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” 
Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.

2.2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki
Dönem Tarihli Konsolide Finansal
Tabloların Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine 
imkan vermek üzere, Grup’un konsolide 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı 
hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tablolarının 
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından 
karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 
sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.

Cari dönemde Grup ayrıca karşılaştırılabilirlik ilkesi 
gereği önceki dönem finansal tablolarında bazı 
sınıflamalar yapmıştır. Sınıflamaların niteliği, nedeni 
ve tutarları aşağıda açıklanmıştır. Grup’un
31 Aralık 2013 tarihli konsolide bilançosunda; yapılan 

sınıflamalar şunlardır:

• “Diğer dönen varlıklar” da gösterilen 12.791.221 TL 
    tutarındaki devreden KDV “Diğer duran varlıklar”a,
• “İlişkili taraflara borçlar”da gösterilen
 1.935.002 TL tutarındaki alınan sipariş 
    avansları “Ertelenmiş gelirler”e sınıflanmıştır.

2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye
Muhasebe Standartları
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve 
yorumlar cari yılda Grup tarafından uygulanmış 
ve bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve 
yapılan açıklamalara etkisi olmuştur. Bu finansal 
tablolarda uygulanmış fakat raporlanan tutarlar 
üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların 
detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında 
açıklanmıştır.

(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları
etkileyen TMS’lerde yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.

(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup,
Grup’un finansal tablolarını etkilemeyen
standartlar, mevcut standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar

TFRS 10, 11, TMS 27 
(Değişiklikler) Yatırım Şirketleri1

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal 
Borçların Netleştirilmesi1

TMS 36 (Değişiklikler)
Finansal Olmayan Varlıklar 
için Geri Kazanılabilir Değer 
Açıklamaları1

TMS 39 (Değişiklikler) 

Türev Ürünlerin 
Yenilenmesi ve Riskten 
Korunma Muhasebesinin 
Devamlılığı1

TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler1

TMS 21 (Değişiklikler) Kur Değişiminin Etkileri1

1 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında    
 başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2 Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014      
 tarihinden itibaren geçerlidir. 
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TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler)
Yatırım Şirketleri 
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler 
çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan 
işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun 
değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi 
zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına 
ilişkin istisna getirilmiştir.

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve
Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal 
borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili 
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. 
Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak 
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş 
zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.

TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar
için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” 
Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne 
uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının 
ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla 
sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü 
paragrafları değiştirilmiştir.

TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin
Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda 
finansal riskten korunma aracının vadesinin 
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu 
olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma 
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine 
açıklık getirilmiştir.

TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin 
ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan 
bir faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve 
vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç 
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.

TMS 21 (Değişiklikler) Kur Değişiminin Etkileri
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardının 
39’uncu paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“(b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tabloda 
(karşılaştırmalı tutarlar dâhil) işlem tarihinde geçerli 
olan döviz kurundan çevrilir.”

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar
ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:

TFRS 9 Finansal Araçlar

TFRS 9 ve TFRS 7 
(Değişiklikler)

TFRS 9 ve Geçiş 
Açıklamaları için Zorunlu 
Yürürlük Tarihi

TMS 19 (Değişiklikler)
Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar1

2010-2012
Dönemine İlişkin Yıllık 
İyileştirmeler

TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, 
TFRS 13, TMS 16 ve TMS 
38, TMS 24, TFRS 9, TMS 
37, TMS 39 1

2011-2013 Dönemine 
İlişkin Yıllık 
İyileştirmeler

TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1

TMS 16 ve TMS 38 
(Değişiklikler)

Amortisman ve İtfa Payları 
İçin Uygulanabilir Olan 
Yöntemlerin Açıklanması 2

TMS 16 ve TMS 41 
(Değişiklikler) ile TMS 1,
TMS 17, TMS 23, 
TMS 36 ve TMS 40 
(Değişiklikler)

Tarımsal Faaliyetler: 
Taşıyıcı Bitkiler 2 

TFRS 11 ve TFRS 1
(Değişiklikler)

Müşterek Faaliyetlerde 
Edinilen Payların 
Muhasebeleştirilmesi 2

1  30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan 
  hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2 31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan  
   hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.  

TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların 
sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar 
getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 
finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü 
ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri 
içermektedir. 
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TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için
Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 
1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla 
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz 
yayımlanmamıştır. 

TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara
Sağlanan Faydalar
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin 
yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda 
hizmet dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık 
getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet yılından 
bağımsız olması durumunda, işletmenin bu tür 
katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet 
maliyetinden azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine 
izin verilir.

2010-2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN

YILLIK İYİLEŞTİRMELER

TFRS 2: Bu değişiklik ‘hakediş koşulu’ ve ‘piyasa 
koşulu’ tanımlarını değiştirirken ‘performans koşulu’ 
ve ‘hizmet koşulu’ tanımlarını getirmektedir. 

TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir 
raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür. 

TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin 
faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim 
tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını 
zorunlu kılar, ve bölüm varlıkları toplamının işletme 
varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm 
varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini 
belirtir. 

TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39’a getirilen 
değişikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve borçların 
iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine 
açıklık getirir. 

TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi 
duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine 
tabi tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden 
değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.

TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden 
kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda 
bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların 
açıklanması gerektiğine açıklık getirir. 

2011-2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN

YILLIK İYİLEŞTİRMELER

TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi 
finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun 
muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında 
olduğuna açıklık getirir.

TFRS 13: Bu değişiklik, 52. paragraftaki istisnanın 
kapsamına açıklık getirir.

TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım 
amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 
3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye açıklık getirir. 

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir
Olan Yöntemlerin Açıklanması
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın 
kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen 
gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının 
uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat 
edilene kadar hukuken geçerli öngörü olan, ve 
yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir 
ölçümü olarak ifade edildiği nadir durumlarda ya 
da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir 
ile ekonomik faydaların birbiriyle yakından ilişkili 
olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan 
duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda 
oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa 
yönteminin kullanılmasının uygun olmadığı görüşünü 
de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir varlığın 
kullanılması sonucunda üretilen bir kalemin gelecek 
dönemlerde satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir 
varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan eskime 
beklentisini işaret edebileceği ve sonrasında varlığa 
ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda düşüşün 
göstergesi olabileceği konusuna değinen açıklamalara 
da yer verir. 

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1,
TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
(Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler:
Taşıyıcı Bitkiler
Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı 
yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, 
ilk muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da 
yeniden değerleme esasına göre ölçülmesine imkan 
sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında 
ele alınmasını belirtir. Bu standartta ayrıca ‘taşıyıcı 
bitki’ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için 
kullanılan, bir dönemden fazla ürün vermesi beklenen 
ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün 
olarak satılma olasılığının çok düşük olduğu yaşayan 
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bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı 
bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının 
kapsamında olduğu da belirtilmektedir.  

TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler 
sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 
standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol 
açmıştır. 

Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların 
sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar 
getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 
finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü 
ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri 
içermektedir. 

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve
Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 
1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla 
ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz 
yayınlanmamıştır.

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir 
faaliyette pay edinen işletmenin:

• TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar
 haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan
 işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme
 işlemlerinin uygulaması ve
• TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme   
 birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri  
 açıklamasını öngörür.
TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının 
da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır. 

Grup, standartların finansal durum ve performansı 
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

2.4. Muhasebe Politikaları, Muhasebe
Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler 
ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem 
mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme 
ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek 
dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik 
olarak uygulanır. Grup’un muhasebe politikalarında 
herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2.5. Konsolidasyon Esasları
Konsolide finansal tablolar aşağıda belirtilen esaslara 
göre ana ortaklık olan Tat Gıda (“ana ortaklık”) 
ve bağlı ortaklıkları (hep beraber “Grup”) finansal 
tablolarını kapsamaktadır. Konsolidasyon kapsamı 
içinde yer alan şirketlerin finansal tabloları, konsolide 
finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak 
muhasebe ilke ve uygulamaları ile Sermaye Piyasası 
Kurulu Finansal Raporlama Standartları’na uygun 
olarak hazırlanmıştır.

Konsolide finansal tablolar, Şirket ve Şirket’in bağlı 
ortaklığı tarafından kontrol edilen işletmelerin 
finansal tablolarını kapsar. Kontrol, Şirket’in aşağıdaki 
şartları sağlaması ile sağlanır:

• Yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde gücünün  
 olması;
• Yatırım yapılan şirket/varlıktan elde edeceği   
 değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere  
 hakkı olması; ve
• Getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü  
 kullanabilmesi.

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi 
bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir 
durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Şirket 
yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını 
yeniden değerlendirir. 

Şirket’in yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde 
çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 
yatırımın faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/
yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının olması 
halinde, yatırım yapılan şirket/varlık üzerinde 
kontrol gücü vardır. Şirket, aşağıdaki unsurlar da 
dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun 
kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının 
değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve 
şartları göz önünde bulundurur: 

• Şirket’in sahip olduğu oy hakkı ile diğer
 hissedarların sahip olduğu oy hakkının   
 karşılaştırılması;
• Şirket ve diğer hissedarların sahip olduğu   
 potansiyel oy hakları;
• Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan   
 haklar; ve
• Şirket’in karar verilmesi gereken durumlarda   
 ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş dönemlerdeki  
 genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da  
 dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını  
 gösterebilecek diğer olay ve şartlar.

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması 
Şirket’in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip 
olmasıyla başlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona 
erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı 
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ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden 
elden çıkarma tarihine kadar konsolide kârveya zarar 
ve diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. 

Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir 
kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü 
olmayan paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar 
ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların 
toplam kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve 
kontrol gücü olmayan paylara aktarılır.

İştirak, Şirket’in oy hakkının %20 ile %50’sine sahip 
olduğu veya Şirket’in, şirket faaliyetleri üzerinde 
kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli 
etkiye sahip olduğu kuruluşlardır. Şirket ile iştirak 
arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş kârlar, 
Şirket’in iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, 
gerçekleşmemiş zararlar da, işlem, transfer edilen 
varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor 
ise, düzeltilmiştir.

Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe 
politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların 
finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili 
düzeltmeler yapılmıştır.

Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler 
konsolidasyonda elimine edilir. 

Aşağıdaki tabloda 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri 
itibarıyla Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi 
Ortaklıklar’ın ortaklık oranları gösterilmiştir:

2.6. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen 
önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Nakit Ve Nakit Benzerleri
Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile 
yansıtılmaktadırlar. Hazır değerler, eldeki nakit, 
banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve 
değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi
3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir 
(Dipnot 6). 

İlişkili Taraflar
Bu konsolide finansal tablolar açısından, Koç Holding 
A.Ş., sermayedarlar, üst düzey yönetim kadrosu ve 
yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafından 
kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak 
ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade 
edilmişlerdir (Dipnot 29).

Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin 
düşük olanı ile değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir 
değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini 
satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı 
gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini 
maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 
Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına 
düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 
indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda gelir 
tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların 

Sermayedeki pay 
oranı (%)

Bağlı Ortaklıklar Ana faaliyeti
Kuruluş ve 

faaliyet yeri
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Harranova Besi  Salça ve Besicilik  Şanlıurfa - %58,2

Moova Süt ve Süt Ürünleri Aydın %100,0 -

Sermayedeki pay 
oranı (%)

Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar

Ana 
faaliyeti

Kuruluş ve 
faaliyet yeri

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Tedi İçecek Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

 Meyve suyu 
ithalat ve 

satış  
İstanbul %50,0 -
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net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden 
olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen 
ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir 
değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan 
değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar 
önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 
(Dipnot 11).

Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden, 
birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri 
ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran 
varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle 
amortisman ayrılmamaktadır.

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün 
tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda 
maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir 
değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle 
kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri 
kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut 
kullanımından gelecek net nakit akışları ile net satış 
fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kâr 
ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarların 
karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde 
ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında 
ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz 
konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (4-8 yıl) 
amortismana tabi tutulur.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı 
ortaklığına konsolide vergi beyannamesi 
hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide 
finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi 
karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak 
hesaplanmıştır.

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi 
giderinin toplamından oluşur. 

Cari vergi 
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye 
tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden 
indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da 

vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri 
hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer 
verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi 
yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya 
da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak 
hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların 
ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate 
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların 
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış 
vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 
belirlenmektedir. 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir 
geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, 
gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle 
söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle 
muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse 
konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/
zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye 
veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal 
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) 
kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici 
farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve 
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının 
düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 
iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar 
ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 
tümü için hesaplanır. 

Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen 
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan 
ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye 
tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması 
ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 
muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço 
tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının 
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı 
ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri 
varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin 
yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen 
ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya 
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş 
vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması 
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sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının 
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi 
sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari 
vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz 
konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii 
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi 
ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini 
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması 
durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak 
muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan 
özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen 
ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından 
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir 
olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, 
şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, 
satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, 
yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun 
değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan 
kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde 
bulundurulur. 

Finansal Araçlar

Finansal varlıklar 
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr 
veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden 
kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe 
uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan 
ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra 
kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, 
yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen 
süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir 
kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır 
veya kayıtlardan çıkarılır.

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr 
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine 
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır 
finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 
sınıflandırılır. 

Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş 
maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz 
oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi 
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, 

ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü 
değerine indirgeyen orandır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 
finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal 
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak 
suretiyle hesaplanmaktadır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 
yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan 
finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan 
finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede 
elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz 
konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske 
karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş 
olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu 
finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı 
kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılır. Bu kategoride yeralan varlıklar, dönen 
varlıklar olarak sınıflandırılırlar. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti 
olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına 
sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine 
kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. 
Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz 
yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden 
değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve 
ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle 
hesaplanır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar 
elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) 
alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal 
varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal 
varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir 
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun 
değerleriyle değerlenmektedir.

Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde 
ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul 
kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. 
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr 
veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer 
verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde 
meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları 
içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması 
veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak 
hesaplarındaki tutar kâr / zarar olarak gelir tablosuna 
transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık 
olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik 
yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki 
dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. 
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Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak 
araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki 
dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü 
zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana 
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden 
muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir 
tablosunda iptal edilebilir.

Ticari alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile 
oluşan Grup kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan 
ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. 
Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari 
alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin önemsiz 
olması durumunda fatura tutarı esas alınarak 
değerlendirilmiştir.

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 
finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer 
düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin 
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi 
tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden 
sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi 
ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık 
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen 
gelecekteki nakit akışları üzerindeki olumsuz etkisi 
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması 
durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar 
için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen 
tahmini nakit akışlarının finansal varlığın etkin faiz 
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü 
değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Grup’un, ödenmesi gereken meblağları tahsil 
edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz 
konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer 
düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu 
karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili 
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün 
tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil 
edilebilecek tutarlarda dahil olmak üzere beklenen 
nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin 
faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.

Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter 
değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün 
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan 
ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. 
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz 
konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. 

Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer 
düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve 
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi 
sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, 
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, 
değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın 
değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş 
olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını 
aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe 
uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında 
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda 
muhasebeleştirilir.

Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak 
araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal 
bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın 
tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm 
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı 
temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal 
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa 
dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe 
politikaları aşağıda belirtilmiştir.

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr 
veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya 
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara 
yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan 
finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle 
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço 
tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden 
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, 
gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda 
muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz 
konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını 
da kapsar.

Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, 
başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe 
uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde 
etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş 
maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş 
maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin 
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ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin 
faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca 
veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman 
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit 
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün 
net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

İşletme Birleşmeleri
İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, 
muhasebeleştirilir. Bir işletme birleşmesinde transfer 
edilen bedel, gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür; 
transfer edilen bedel, edinen işletme tarafından 
transfer edilen varlıkların birleşme tarihindeki 
gerçeğe uygun değerlerinin, edinen işletme 
tarafından edinilen işletmenin önceki sahiplerine 
karşı üstlenilen borçların ve edinen işletme tarafından 
çıkarılan özkaynak paylarının toplamı olarak 
hesaplanır. Satın alıma ilişkin maliyetler genellikle 
oluştukları anda gider olarak muhasebeleştirilir. 

Satın alınan tanımlanabilir varlıklar ile üstlenilen 
yükümlülükler, satın alım tarihinde gerçeğe uygun 
değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Aşağıda 
belirtilenler bu şekilde muhasebeleştirilmez:

• Ertelenmiş vergi varlıkları ya da yükümlülükleri  
 veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin varlık ya  
 da yükümlülükler, sırasıyla, TMS 12 Gelir Vergisi ve  
 TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standartları  
 uyarınca hesaplanarak, muhasebeleştirilir;

• Satın alınan işletmenin hisse bazlı ödeme   
 anlaşmaları ya da Grup’un satın alınan işletmenin  
 hisse bazlı ödeme anlaşmalarının yerine geçmesi  
 amacıyla imzaladığı hisse bazlı ödeme anlaşmaları  
 ile ilişkili yükümlülükler ya da özkaynak araçları,  
 satın alım tarihinde TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme  
 Anlaşmaları standardı uyarınca muhasebeleştirilir ve

• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar  
 ve Durdurulan Faaliyetler standardı uyarınca satış  
 amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar  
 (ya da elden çıkarma grupları) TFRS 5’de belirtilen  
 kurallara göre muhasebeleştirilir.

Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, 
satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan 
payların ve varsa, aşamalı olarak gerçekleşen bir 
işletme birleşmesinde edinen işletmenin daha 
önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki 
özkaynak paylarının gerçeğe uygun değeri 
toplamının, satın alınan işletmenin satın alma 
tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 
tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarını aşan 
tutar olarak hesaplanır. Yeniden değerlendirme 
sonrasında satın alınan işletmenin satın alma 
tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen 
tanımlanabilir yükümlülüklerinin net tutarının, 

devredilen satın alma bedelinin, satın alınan 
işletmedeki kontrol gücü olmayan payların ve varsa, 
satın alma öncesinde satın alınan işletmedeki payların 
gerçeğe uygun değeri toplamını aşması durumunda, 
bu tutar pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç 
olarak doğrudan kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir.

Hissedar paylarını temsil eden ve sahiplerine tasfiye 
durumunda işletmenin net varlıklarının belli bir 
oranda pay hakkını veren kontrol gücü olmayan 
paylar, ilk olarak ya gerçeğe uygun değerleri 
üzerinden ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir 
net varlıklarının kontrol gücü olmayan paylar 
oranında muhasebeleştirilen tutarları üzerinden 
ölçülür. Ölçüm esası, her bir işleme göre belirlenir. 
Diğer kontrol gücü olmayan pay türleri gerçeğe 
uygun değere göre ya da, uygulanabilir olduğu 
durumlarda, bir başka TMS standardında belirtilen 
yöntemler uyarınca ölçülür.

Bir işletme birleşmesinde Grup tarafından transfer 
edilen bedelin, koşullu bedeli de içerdiği durumlarda, 
koşullu bedel satın alım tarihindeki gerçeğe uygun 
değer üzerinden ölçülür ve işletme birleşmesinde 
transfer edilen bedele dahil edilir. Ölçme dönemi 
içerisinde ortaya çıkan ek bilgilerin sonucunda koşullu 
bedelin gerçeğe uygun değerinde düzeltme yapılması 
gerekiyorsa, bu düzeltme şerefiyeden geçmişe dönük 
olarak düzeltilir. Ölçme dönemi, birleşme tarihinden 
sonraki, edinen işletmenin işletme birleşmesinde 
muhasebeleştirdiği geçici tutarları düzeltebildiği 
dönemdir. Bu dönem satın alım tarihinden itibaren
1 yıldan fazla olamaz.

Ölçme dönemi düzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen 
koşullu bedelin gerçeğe uygun değerindeki 
değişiklikler için uygulanan sonraki muhasebeleştirme 
işlemleri, koşullu bedel için yapılan sınıflandırma 
şekline göre değişir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış 
koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin 
sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde 
muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak 
sınıflandırılan koşullu bedelin Finansal araç 
niteliğinde olması ve TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardı kapsamında 
bulunması durumunda, söz konusu koşullu bedel 
gerçeğe uygun değerinden ölçülür ve değişiklikten 
kaynaklanan kazanç ya da kayıp, kâr veya zararda ya 
da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. TMS 39 
kapsamında olmayanlar ise, TMS 37 Karşılıklar veya 
diğer uygun TMS’ler uyarınca muhasebeleştirilir. 

Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde 
Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu 
özkaynak payı gerçeğe uygun değere getirmek 
için satın alım tarihinde (yani Grup’un kontrolü ele 
aldığı tarihte) yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan 
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kazanç/zarar kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir. 
Satın alım tarihi öncesinde diğer kapsamlı gelir içinde 
muhasebeleştirilen satın alınan işletmenin payından 
kaynaklanan tutarlar, söz konusu payların elden 
çıkarıldığı varsayımı altında kâr/zarara aktarılır.  

İşletme birleşmesi ile ilgili satın alma muhasebesinin 
birleşmenin gerçekleştiği raporlama tarihinin 
sonunda tamamlanamadığı durumlarda, Grup 
muhasebeleştirme işleminin tamamlanamadığı 
kalemler için geçici tutarlar raporlar. Bu geçici 
raporlanan tutarlar, ölçüm döneminde düzeltilir ya 
da satın alım tarihinde muhasebeleştirilen tutarlar 
üzerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya çıkan 
olaylar ve durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni 
bilgileri yansıtmak amacıyla fazladan varlık veya 
yükümlülük muhasebeleştirilir. 

Şerefiye
Satın alım işleminde oluşan şerefiye tutarı, varsa, 
değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonra satın 
alım tarihindeki maliyet değeriyle değerlenir. 

Değer düşüklüğü testi için, şerefiye Grup’un 
birleşmenin getirdiği sinerjiden fayda sağlamayı 
bekleyen nakit üreten birimlerine (ya da nakit üreten 
birim gruplarına) dağıtılır. 

Şerefiyenin tahsis edildiği nakit üreten birimi, her yıl 
değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Birimin değer 
düşüklüğüne uğradığını gösteren belirtilerin olması 
durumunda ise değer düşüklüğü testi daha sık yapılır. 
Nakit üreten birimin geri kazanılabilir tutarı defter 
değerinden düşük ise, değer düşüklüğü karşılığı 
ilk olarak birime tahsis edilen şerefiyeden ayrılır, 
ardından birim içindeki varlıkların defter değeri 
düşürülür. Şerefiye için ayrılan değer düşüklüğü 
karşılığı, doğrudan konsolide kâr veya zarar içinde 
muhasebeleştirilir. Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı 
sonraki dönemlerde iptal edilmez. 

İlgili nakit üreten birimin satışı sırasında, şerefiye 
için belirlenen tutar, satış işleminde kâr/zararın 
hesaplamasına dahil edilir.  

Grup’un iştirak satın alımı sonucu ortaya çıkan 
şerefiye için uyguladığı politika, İştirakler başlığı 
altında açıklanmıştır.

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup personelinin Türk İş 
Kanunu uyarınca emekliye ayrılması durumunda, iş 
ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması 
veya vefatı durumunda hak kazanılan kıdem tazminatı 
yükümlülüklerinin bugünkü tahmini değerini ifade 
eder. (Dipnot 19)

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlıklar ve
Durdurulan Faaliyetler
Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Grup’un elden 
çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak 
sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit akışları Grup’un 
bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden 
çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya 
coğrafi faaliyet bölgesini ifade eder, satış veya 
elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır 
veya satma amacıyla alınmış bir Bağlı Ortaklık’tır. 
Grup, elden çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık ve 
yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden

çıkarmak için katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç 
bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir.
(Dipnot 27)

Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu 
yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda 
karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk 
ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde tahmin 
edilmesi yoluyla hesaplanır.

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için 
gerekli tahmini nakit akışlarını kullanarak ölçülmesi 
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili 
nakit akışlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik 
faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil 
edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi 
halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak 
tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. 
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz 
konusu tutardan düşülmektedir.

Malların satışı
Grup’un ana ürün grupları olan salça ve konserve 
ürünleri, süt ve süt ürünleri ve makarna ve unlu 
mamuller için gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine 
getirildiğinde muhasebeleştirilir:

• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve  
 kazanımları alıcıya devretmesi,
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• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir  
 idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir  
 kontrolünün olmaması, 
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye   
 akışının olası olması, ve
• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak   
 maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.  
Grup şirketlerinden Harranova Besi, dipnot 27’de detaylı 
olarak açıklandığı üzere 2012 yılında besicilik ile ilgili 
faaliyetlerine, 2013 yılında ise domates ve salça üretimi 
ile ilgili faaliyetlerine son verme kararı almıştır. 

Temettü ve faiz geliri:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü 
geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu 
zaman (Grup’un ekonomik faydaları elde edeceği ve 
gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu 
sürece) kayda alınır.

Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Grup’un 
ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir 
bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece 
kayıtlara alınır.

Vade Farkı Finansman Gelir/Giderleri
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve 
satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade 
eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli 
alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve 
gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir 
ve giderine dahil edilirler.

Kur Değişiminin Etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi finansal tabloları 
faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) 
ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve 
faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve 
konsolide finansal tablolar için sunum birimi olan
TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması 
sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 
birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki 
kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve 
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe 
uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan 
kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş 
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki 
kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. 
Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para 
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden 
çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, 
oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda 
muhasebeleştirilirler:
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte  
 olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle  
 gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine  
 düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür   
 varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,

• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere  
 (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin  
 muhasebe politikaları aşağıda açıklanmaktadır)  
 karşı finansal koruma sağlamak amacıyla
 gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur   
 farkları.

Durdurulan Faaliyetler
Elden çıkarılacak faaliyetler, bir Grup’un elden 
çıkardığı veya satılmaya hazır değer olarak 
sınıflandırdığı, faaliyetleri ile nakit akışları Grup’un 
bütününden ayrı tutulabilir bir bölümüdür. Elden 
çıkarılacak faaliyetler; ayrı bir faaliyet alanı veya 
coğrafi faaliyet bölgesini ifade eder, satış veya 
elden çıkarmaya yönelik ayrı bir planın parçasıdır 
veya satma amacıyla alınmış bir Bağlı Ortaklık’tır. 
Grup, elden çıkarılacak faaliyetleri, ilgili varlık 
ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri ile elden 
çıkarmak için katlanılacak maliyetler düşülmüş rayiç 
bedellerinin düşük olanı ile değerlenmektedir.

14 Ekim 2013 tarihinde Harranova Besi’nin 
faaliyetlerinin durdurulmasına ve 26 Aralık 2013’te 
Harranova Besi’ye ait bazı sabit kıymetlerin Şirket’e 
satılmasına ve Harranova Besi malvarlığında kalan 
diğer malvarlıklarını kısmen, parçalar halinde satması 
konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar 
verilmiştir. Bu kararın çerçevesinde Şirket’e transfer 
olacak sabit kıymetler haricinde Harranova Besi 
varlık ve yükümlülükleri satış amacıyla elde tutulan 
varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin 
yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır. Satış işlemi
1 Ekim 2014’te tamamlanmıştır. (Dipnot 27)

Şirket 20 Haziran 2014 tarihli yönetim kurulu kararı 
ile et ve et ürünleri bölümüne ilişkin tüm varlıklarını 
ve “Maret” markasını toplam 75.000.000 ABD Doları 
(Yetmişbeşmilyon Amerikan Doları) + KDV bedel ile 
satılmasına karar vermiştir. Satış işlemi 4 Ağustos 2014 
tarihinde tamamlanmış ve satış bedeli tahsil edilmiştir. 
Bu kapsamda et ve et ürünlerinin cari dönem zararı 
durdurulan faaliyet zararı olarak sınıflandırılmıştır. 

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç/
(kayıp), dönem net kârının/(zararının), dönem 
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı 
ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
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Nakit Akış Tablosu 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları 
esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, 
Grup’un mal ve emtia satışı faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un 
yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını 
gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un 
finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Netleştirme/Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni 
hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri 
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya 
varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net 
olarak gösterilirler.

2.7. Önemli Muhasebe Tahminleri ve Varsayımlar
Grup geleceğe yönelik tahmin ve varsayımlarda 
bulunmaktadır. Muhasebe tahminleri nadiren 
gerçekleşenlerle birebir aynı sonuçları vermektedir. 
Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık 
ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli 
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar 
aşağıda belirtilmiştir:

(a) Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri
Grup maddi varlıkların üzerinden Dipnot 14’de 
belirtilen faydalı ömürleri dikkate alarak amortisman 
ayırmaktadır.

(b) Ertelenmiş vergi aktifi
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile 
TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları 

arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici 
zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığını ve 
yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Ertelenmiş 
vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri 
kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin 
edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kâr 
projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, 
kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının 
son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde 
kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde 
bulundurulmuştur. Elde edilen veriler ışığında, 
Grup’un gelecekte elde edilecek vergiye tabi kâr 
ertelenmiş vergi varlıklarının tamamını karşılamaya 
yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının tamamı ve bir 
kısmına karşılık ayrılır. Grup cari dönemde satın aldığı 
bağlı ortaklığı Moova’ya ait geçmiş yıl zararlarının 
bir kısmına kâr projeksiyonları kapsamında karşılık 
ayırmıştır (Dipnot 28) Harranova Besi 2013 yılında 
faaliyetlerini durdurduğu için ertelenmiş vergi 
varlıklarının tamamına karşılık ayırılmıştır. 

DİPNOT 3 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ

Alınan Bağlı Ortaklık
Şirket’in satın aldığı Moova Gıda Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. (“Moova”) süt ve süt ürünleri üretimi 
konusunda faaliyet göstermektedir. 1 Temmuz 
2014 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 
Şirket tarafından Moova Gıda Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin (“Moova”) sermayesinin %100’ünü temsil 
eden mevcut paylarının tamamının, Söktaş Tekstil 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Muharrem Hilmi Kayhan, 
Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet 
Yılmaz’dan (birlikte “Satıcılar” olarak anılacaktır), 
fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere 20 Ağustos 
2014 tarihi itibarıyla toplam 32.271.190 TL (“Kapanış 
Ödemesi”) bir bedelle satın alınmıştır.

Ana Faaliyet Konusu Alım tarihi
Alınan 

sermayedeki pay
Transfer edilen bedel

Moova  Süt ve süt ürünleri 20 Ağustos 2014 %100 32.271.190
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Satın Alım Tarihi İtibarıyla Alınan Varlıklar ve Üstlenilen Yükümlülükler

DİPNOT 4 – DİĞER

İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklığının detayı aşağıdaki gibidir:

Moova

Dönen Varlıklar

Ticari ve diğer alacaklar 2.057.047 

Stoklar 2.048.461 

Diğer varlıklar 184.763 

Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar 29.849.070 

Maddi olmayan duran varlıklar 360.621 

Devreden KDV 6.203.230 

Ertelenmiş vergi varlığı 1.472.120 

Kısa vadeli yükümlülükler

Ticari ve diğer borçlar (580.099)

Alınan şirketin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri 41.595.213

Eksi: Transfer edilen bedel 32.271.190

Pazarlıklı satın almadan kaynaklanan kazanç  9.324.023

Sermayedeki pay 
oranı (%)

Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar

Ana 
faaliyeti

Kuruluş ve 
faaliyet yeri

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Tedi İçecek Sanayi ve
Ticaret A.Ş.

Meyve suyu 
ithalat ve

satış
İstanbul %50,0 -
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DİPNOT 5 - BÖLÜMLERE

GÖRE RAPORLAMA

Temel Raporlama Biçimi - Endüstriyel Bölümler
Şirket’in ürettiği ürünler farklı risk ve getirilere 
sahip olduğundan, aşağıdaki endüstriyel bölümler 
tanımlanmıştır. Bu endüstriyel bölümler, Grup’un 
karar verici mercilerine yapılan iç raporlamaya göre 
belirlenmiştir.

- Salça ve konserve ürünleri
- Süt ve süt ürünleri
- Et ve et ürünleri (*)
- Makarna ve unlu mamuller

(*) Dipnot 27’de detaylı şekilde anlatıldığı üzere 
“Maret” markası 4 Ağustos 2014 tarihinde satılmıştır.

Grup endüstriyel bölümlere göre raporlama 
formatına ek olarak dönem içerisindeki hasılatın 
müşterilerin coğrafi konumu bazında detayının 
gösterilmesini de değerlendirmiştir. Ancak, Grup 
satışlarının büyük bölümünü Düzey Tüketim Malları 
Sanayi Pazarlama A.Ş.’ye (“Düzey”) ve büyük 
market zincirlerine yaptığından dolayı faaliyetlerin 
coğrafi bölgeler açısından raporlanabilir bölüm 
özelliği taşımadığı sonucuna varılmıştır. Grup 
yönetimi, faaliyet sonuçlarını ve performansını 
TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar üzerinden 
değerlendirdiğinden dolayı bölümlere göre raporlama 
hazırlanırken TFRS finansal tablolar kullanılmaktadır. 

Grup’un yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini 
Koç Grubu şirketi olan Düzey yürütmektedir. Düzey’e 
olan satışların tutarı 31 Aralık 2014 tarihinde sona 
eren dönem için 733.094.199 TL’dir
(31 Aralık 2013: 674.855.529 TL).

a) 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait bölüm analizi

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Salça ve 
konserve 
ürünleri

 Süt ve süt 
ürünleri

Makarna ve 
unlu mamuller

Toplam

Hasılat 315.321.541 441.328.632 60.388.000 817.038.173

Satışların maliyeti (227.215.314) (364.195.591) (53.397.000) (644.807.905)

Ticari faaliyetlerden brüt kâr 88.106.227 77.133.041 6.991.000 172.230.268 

Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net) (121.352.970)

Esas faaliyet kârı 50.877.298

DURDURULAN FAALİYETLER
Salça ve 
konserve 
ürünleri

Et ve et
 ürünleri

Toplam

Hasılat 15.514.791 61.889.554 77.404.345 

Satışların maliyeti (17.011.074) (65.290.251) (82.301.325)

Ticari faaliyetlerden brüt kâr (1.496.283) (3.400.697) (4.896.980)

Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net) (13.761.858)

Esas faaliyet kârı (18.658.838)

 (*) Harranova Besi’nin salça ve konserve ürünleri faaliyetlerinden oluşmaktadır.
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1 Ocak – 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait bölüm analizi

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
Salça ve 
konserve 
ürünleri

 Süt ve süt 
ürünleri

Makarna ve 
unlu mamuller

Toplam

Hasılat 241.944.832 394.274.649 59.853.678 696.073.159 

Satışların maliyeti (168.661.388) (317.108.350) (52.158.498) (537.928.236)

Ticari faaliyetlerden brüt kâr 73.283.444 77.166.299 7.695.180 158.144.923

Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net) (112.767.936)

Esas faaliyet kârı 45.376.987 

DURDURULAN FAALİYETLER
Salça ve 
konserve 
ürünleri

 Et ve et 
ürünleri

Toplam

Hasılat 46.142.647 97.101.433 143.244.080 

Satışların maliyeti (47.213.360) (89.379.899) (136.593.259)

Ticari faaliyetlerden brüt kâr (1.070.713) 7.721.534 6.650.821

Faaliyet gelirleri / (giderleri) (net) (17.240.555)

Esas faaliyet kârı (10.589.734)

 (*) Harranova Besi’nin salça ve konserve ürünleri faaliyetlerinden oluşmaktadır.

b) Bölüm varlıkları
Bir bölümün esas faaliyetlerinde kullanılan ve 
doğrudan söz konusu bölümle ilişkilendirebilen veya 
makul bir şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen 
varlıklar bölüm varlıkları olarak tanımlanır.

Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin satış ağı ve organizasyonel 
yapılanması doğrultusunda maddi ve maddi olmayan 
duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkuller 
bölüm varlıkları olarak tanımlanmıştır.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
endüstriyel bölümlere ait bölüm varlıklarının net 
kayıtlı değerleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 
2014

31 Aralık 
2013

Et ve et ürünleri (1) - 9.976.507 

Salça ve konserve 
ürünleri

46.020.549 44.381.082 

Süt ve süt ürünleri 79.340.479 44.732.682 

Makarna ve unlu 
mamuller

4.779.579 4.966.544 

Bölümlere tahsis 
edilemeyen varlıklar

1.718.385 5.319.656 

131.858.992 109.376.471
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c) Bölüm yükümlülükleri
Bir bölümün esas faaliyetlerden kaynaklanan ve doğrudan 
söz konusu bölümle ilişkilendirilebilen veya makul bir 
şekilde söz konusu bölüme tahsis edilebilen yükümlülükler, 
bölüm yükümlülükleri olarak tanımlanmaktadır.

Tat Gıda Sanayi A.Ş.’nin organizasyonel yapısı ve iç 
finansal raporlama sistemi çerçevesinde ticari borçlar 
ve diğer borçlar endüstriyel bölümler bazında analiz 
edilmemektedir. Bu nedenle bölüm yükümlülükleri 
raporlanmamıştır.

d) Amortisman gideri ve itfa payları ile
yatırım harcamaları
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren 
dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin 
amortisman ve itfa payları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -
31 Aralık 2014

1 Ocak -
31 Aralık 2013

Et ve et ürünleri 
(1)

-   1.530.066

Salça ve 
konserve ürünleri

4.343.759 8.484.444

Süt ve süt 
ürünleri

4.189.811 2.942.588

Makarna ve unlu 
mamuller

471.648 456.705

Bölümlere tahsis 
edilemeyen 
amortisman ve
itfa payları

335.643 283.781

9.340.861 13.697.584

(1) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin 
tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et 
ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler cari 
dönemde satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan varlıklara ilişkin 
yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır (Dipnot 27).

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren 
dönemlere ait endüstriyel bölüm varlıklarına ilişkin 
yatırım harcamaları aşağıdaki gibidir:

1 Ocak -
31 Aralık 2014

1 Ocak -
31 Aralık 2013

Et ve et ürünleri (1) -   1.192.789

Salça ve
konserve ürünleri 12.615.076 7.638.176

Süt ve süt 
ürünleri 32.491.457 12.821.403

Makarna ve unlu 
mamuller 968.277 1.298.484

Bölümlere tahsis 
edilemeyen 
yatırım 
harcamaları

1.022.181 184.613

47.096.991 23.135.465

(1) Et ve et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin satış işlemlerinin 
tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda et ve et 
ürünlerinin üretiminde kullanılan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler 31 Aralık 
2013 tarihi itibarıyla satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla elde tutulan 
varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak sınıflandırılmıştır (Dipnot 27).

DİPNOT 6 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
hazır değerlerin detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 
2014

31 Aralık 
2013

Kasa -   2.296

Bankalar 95.098.674 10.328.419 

  - Vadeli mevduat 
  - TL 93.000.000 5.276.160 

  - Vadesiz mevduat   
  - TL 590.184 1.963.679 

  - Vadeli mevduat
  - yabancı para 1.275.395 -   

  - Vadesiz mevduat 
  - yabancı para 233.095 3.088.580 

Diğer 110 110

95.098.784 10.330.825
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Vadeli mevduatın vadesi 1 Ocak 2015 ve 27 Şubat 2015 
tarihleri aralığında olup faiz oranı TL %8,50 - %11,60 
aralığında ve USD 0,50’dir (31 Aralık 2013: Vadeli 
mevduatın vadesi 2 Ocak 2014 olup faiz oranı 
%7,25’tir).
Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteliği ve 
düzeyine ilişkin açıklamalar 30. notta açıklanmıştır.

DİPNOT 7 – FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

%
31 Aralık 

2014
%

31 Aralık
2013

Uzun Vadeli
Finansal Yatırımlar:

Satılmaya Hazır
Finansal Yatırımlar:

Ram Dış
Ticaret A.Ş. 

7,5 2.775.000 7,5 4.012.500

Düzey Tüketim 
Malları Sanayi 
Pazarlama A.Ş. 

1,1 544.641 1,1 544.641

Diğer 7.733 7.733

3.327.374 4.564.874

DİPNOT 8– FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 
2014

31 Aralık 
2013

Kısa vadeli 
borçlanmalar

56.182.743 2.265.742

Uzun vadeli 
kredilerin kısa 
vadeli kısımları

32.418.341 127.811.887

Çıkarılmış tahviller 50.078.985 -

Toplam kısa vadeli 
finansal borçlar 138.680.069 130.077.629

Uzun vadeli 
krediler -   59.940.100

Çıkarılmış tahviller 50.000.000 50.000.000 

Toplam uzun vadeli 
finansal borçlar 50.000.000 109.940.100

188.680.069 240.017.729

Grup, 14 Mart 2013 tarihinde nominal 50.000.000 TL 
vadesi 12 Mart 2015 ve basit faiz oranı %7,31 olan 
tahvil ihracı yapmıştır. Grup, 25 Aralık 2014 tarihinde 
nominal 50.000.000 TL vadesi 23 Aralık 2016 ve 
basit faiz oranı %9,68 olan tahvil ihracı yapmıştır. 

Grup’un finansal borçları için vermiş olduğu rehin 
veya ipoteği bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013: 
Bulunmamaktadır).

Grup’un kredileri sabit faizlidir. 31 Aralık 2014 
itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:

Ağırlıklı 
ortalama 

faiz 
oranı

Orijinal 
tutarı

31 Aralık 
2014

Kısa vadeli
finansal borçlar

TL krediler %10,08 56.182.743 56.182.743

56.182.743

Uzun vadeli
kredilerin
kısa vadeli anapara
taksitleri ve faizleri

TL krediler 
ve faizleri

%7,27 16.186.041 16.186.041 

ABD Doları 
krediler

%4,25 7.000.000 16.232.300 

Çıkarılmış 
tahvilleri

%7,31 50.000.000 50.000.000 

Çıkarılmış 
tahvillerin 
faizleri

78.985 78.985 

82.497.326

Uzun vadeli
finansal borçlar

Çıkarılmış 
tahvilleri

%9,68 50.000.000 50.000.000

50.000.000
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31 Aralık 2013 itibarıyla finansal borçların detayı 
aşağıdaki gibidir:

Ağırlıklı 
ortalama 

faiz 
oranı

Orijinal 
tutarı

31 Aralık 
2013

Kısa vadeli
finansal borçlar

TL krediler %5,00 2.265.742 2.265.742

2.265.742

Uzun vadeli kredilerin
kısa vadeli anapara
taksitleri ve faizleri

TL krediler 
ve faizleri

%10,78 120.297.390 120.297.390

ABD Doları 
krediler

%4,25 3.000.000 6.402.900

Çıkarılmış 
tahvillerin 
faizleri

1.111.597

127.811.887

Uzun vadeli
finansal borçlar

TL 
Krediler

%11,15 45.000.000 45.000.000

ABD Doları 
krediler

%4,25 7.000.000 14.940.100

Çıkarılmış 
tahvilleri

%7,31 50.000.000 50.000.000

109.940.100

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerin 

ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki gibidir:

TL Kredi
ABD Doları
TL Karşılığı

2016 50.000.000 - 

50.000.000 -   

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla uzun vadeli kredilerin 
ödeme planı TL para birimi cinsinden aşağıdaki gibidir:

TL Kredi
ABD Doları
TL Karşılığı

2015 95.000.000 14.940.100 

95.000.000 14.940.100 

DİPNOT 9 - TİCARİ ALACAKLAR VE 
BORÇLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ticari alacaklar:

Ticari alacaklar 15.173.815 14.524.765

İlişkili taraflardan 
ticari alacaklar 
(Dipnot 29)

124.935.047 138.097.731

Çek ve senetler 39.081.882 53.951.298

Gelir tahakkukları 6.184.155 3.613.568

Şüpheli alacak 
karşılığı (2.605.945) (1.921.371)

182.768.954 208.265.991

Şüpheli ticari alacak karşılığının 31 Aralık 2014 ve
31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemler 
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi (1.921.371) (2.789.315)

Dönem içinde 
ayrılan karşılıklar (865.853) (316.211)

Tahsilatlar 181.279 420.301

Satılmak üzere 
elde tutulan 
varlıklara sınıflanan

-   763.854 

(2.605.945) (1.921.371)

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine 
ilişkin açıklamalar 30. notta verilmiştir.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Ticari borçlar:

Yurtiçi satıcılar 77.805.398 14.524.765

İlişkili taraflardan 
ticari borçlar 
(Dipnot 29)

                 
9.052.336 

               
7.191.710 

86.857.734 77.120.455
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DİPNOT 10 – DİĞER ALACAK VE 
BORÇLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
diğer alacak ve borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Kısa vadeli diğer
alacaklar:

Diğer alacaklar 965.853 10.614

965.853 10.614

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Uzun vadeli
diğer alacaklar:

Verilen depozito 
ve teminatlar

76.207 74.970

76.207 74.970

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Diğer borçlar:

Satış giderleri 
tahakkuku

2.047.748 2.184.018

Ödenecek vergi 
ve fonlar

2.267.862 2.186.864

Dışarıdan 
sağlanan fayda 
ve hizmetler 
karşılığı

59.374 474.834

Diğer 171.219 90.090 

4.546.203 4.935.806

DİPNOT 11 - STOKLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
stokların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Hammadde 50.931.787 46.345.293

Yarı mamul 2.453.985 1.068.748

Mamul 127.886.092 113.373.680

- Salça ve konser 
ve ürünleri

108.515.068 96.855.068

- Süt ve süt 
ürünleri

14.588.162 12.854.378

- Et ve et ürünleri -  1.770.957

- Makarna ve 
unlu mamuller

4.782.862 1.893.277

Diğer stoklar 1.440.390 1.693

Stok imha 
karşılığı (-)

(1.113.354) (1.493.769)

181.598.900 159.295.645

DİPNOT 12-PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
VE ERTELENMİŞ GELİRLER

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Kısa Vadeli Peşin
Ödenmiş Giderler 

Stok alımı için 
verilen sipariş 
avansları 

168.281   215.791 

Gelecek aylara 
ait giderler 

794.283 218.092 

962.564 433.883

DİPNOTLAR
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31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Uzun Vadeli Peşin
Ödenmiş Giderler 

Sabit kıymet 
alımı için verilen 
avanslar 

- 90.977 

Gelecek yıllara 
ait giderler 

163.957 - 

163.957 90.977

DİPNOT 13 – ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı 
aşağıdaki gibidir:

Sermayedeki pay 
oranı (%)

Müşterek Yönetime
Tabi Ortaklıklar

Ana 
faaliyeti

Kuruluş ve 
faaliyet yeri

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Tedi İçecek Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.

Meyve suyu 
ithalat ve 

satış
İstanbul %50,0 -

Tedi İçecek Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (*)

Tat Tohumculuk A.Ş. (**)

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Toplam varlıklar 20.583.529 - - -

Toplam yükümlülükler (2.270.469) - - -

Net varlıklar 18.313.060 - - -

İştiraklerin net varlıklarında
Grup’un payı 

9.156.530 - - -

1 Ocak-
31 Aralık

2014

1 Ocak-
31 Aralık

2013

1 Ocak-
31 Aralık

2014

1 Ocak-
31 Aralık

2013

Hasılat 8.253.362 - - 14.282.651

Dönem (zararı) / kârı (8.686.940) - - 1.578.490

İştiraklerin dönem 
(zararında) / kârında Grup’un payı

(4.343.470) - - 473.547

DİPNOTLAR

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Kısa Vadeli
Ertelenmiş Gelirler

Gelecek aylara 
ait gelirler 

151.816 573.656 

Alınan sipariş 
avansları 

6.788.738 1.935.002 

6.940.554 2.508.658
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(*) 10 Aralık 2013’te ödenmiş sermayesi toplam 100.000 TL olan ve paylarının tamamı Polonya’da yerleşik 
Maspex-Gmw SP. Z O.O. S.K.A. unvanlı şirkete (“Maspex”) ait olan Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Tedi 
A.Ş.”) 50.000 TL nominal değerli payının toplam 50.000 TL bedel karşılığında Maspex’ten satın alınmasına 
yönelik olarak Şirket ile Maspex arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. 16 Ocak 2014’te Rekabet 
Kurulu’ndan alınan onayı takiben sözkonusu hisse devir işlemleri, bedeli nakden ödenerek tamamlanmıştır.

Maspex Gmw SP. Z O.O. S.K.A. ile Şirket arasında imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, Tedi İçecek Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.’nin olağanüstü genel kurul toplantısında Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesinin 
100.000 TL’den 27.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımında Şirket’in %50 
oranındaki rüçhan hakkı olan 13.450.000 TL 29 Ocak 2014 tarihinde ödenmiştir. Bu ödeme ile Şirket’in Tedi 
İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki toplam pay 13.500.000 TL olmuştur.

(**) Şirket Yönetim Kurulu’nun 9 Aralık 2013 tarihli toplantısında alınan kararı çerçevesinde, Şirket iştiraki Tat 
Tohumculuk A.Ş.’nin 1.300.000 TL tutarındaki toplam sermayesinde sahibi olduğu 390.000 TL nominal değerli 
pay, 15.000.000 TL bedel karşılığında Japonya’da yerleşik Kagome Co. Ltd. unvanlı şirkete satılmıştır. İşlem 
sonrasında Şirket’in, Tat Tohumculuk A.Ş.’nde payı kalmamıştır. İştirak satış kârına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir:

TL

ELDEN ÇIKARILAN VARLIKLARIN NET DEFTER DEĞERİ

Dönen Varlıklar

    Nakit ve nakit benzerler 5.484.322

    Ticari alacaklar 10.070.470

    Stoklar 5.237.922

    Diğer dönen varlıklar 1.873.757

Duran Varlıklar

    Maddi duran varlıklar 4.611.556

Kısa vadeli yükümlülükler

    Ticari borçlar (2.755.754)

    Diğer borçlar (410.602)

Uzun vadeli yükümlülükler

    Diğer borçlar (591.262)

    Ertelenen vergi yükümlülüğü (286.961)

Elden çıkarılan net varlıklar 23.233.448

Etkin ortaklık payı 30%

Elden çıkarılan net varlıklar 6.970.034

SATIŞ BEDELİ

Elde edilen nakit ve nakit benzerleri 15.000.000

İştirak satış kârı 8.029.966

DİPNOTLAR
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DİPNOT 14 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemler içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiş 
amortismanlarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

Amortisman giderlerinin 6.488.153 TL’si  (2013: 8.094.959 TL) satılan malın maliyetinde, 784.961 TL’si
(2013: 530.188 TL) genel yönetim giderlerinde, 2.072.604 TL’si (2013: 2.643.140 TL) stoklarda,
geri kalan kısmı ise durdurulan faaliyetlerde gösterilmiştir.

Maddi duran varlık çıkışlarının 9.010.996 TL’si Maret satışından kaynaklanmakta olup nakit akış tablosunda 
durdurulan faaliyetlere ilişkin nakit akışlarıyla ilişkilendirilmiştir.

1 Ocak 2014
Bağlı ortaklık 

alım etkisi
İlaveler Çıkışlar Transferler

Satılmak üzere 
elde tutulan 

varlıklara 
transferler

Değer 
düşüklükleri

31 Aralık 2014

Maliyet:

Arsalar 8.325.434  13.762.350 -   (1.699.162) - - - 20.388.622

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.147.415  178.000 124.151  (857.235)   562.874 - - 1.155.205

Binalar 74.109.709  7.598.029 112.491  (41.181.866)   157.943 - - 40.796.306

Makine tesis ve cihazlar 387.341.752  6.657.099 1.213.559  (57.736.209)   11.904.551 - - 349.380.752

Taşıt araçları 1.078.573  -   75.288  (313.443) - - - 840.418

Döşeme ve demirbaşlar 37.080.533  1.637.310 1.231.152  (12.222.061) 148.541 - - 27.875.475

Özel maliyetler 8.162.878  16.282 22.660  - 246.818 - - 8.448.638

Yapılmakta olan yatırımlar 1.206.444  -   13.389.556  - (13.020.727) - - 1.575.273

518.452.738 29.849.070 16.168.857  (114.009.976) - - - 450.460.689

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.434.738 - 136.215 (512.726) - - - 2.058.227

Binalar 49.149.320 - 1.289.176 (24.509.554) - - - 25.928.942

Makine tesis ve cihazlar 317.891.606 - 6.685.395 (56.763.191) - - - 267.813.810

Taşıt araçları 642.142 - 13.719 (483.688) - - - 172.173

Döşeme ve demirbaşlar 31.265.104 - 844.760 (16.467.208) - - - 15.642.656

Özel maliyetler 8.296.444 - 42.059 - - - - 8.338.503

409.679.354 - 9.011.324 (98.736.367) - - - 319.954.311

Net kayıtlı değer 108.773.384 130.506.378
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1 Ocak 2014
Bağlı ortaklık 

alım etkisi
İlaveler Çıkışlar Transferler

Satılmak üzere 
elde tutulan 

varlıklara 
transferler

Değer 
düşüklükleri

31 Aralık 2014

Maliyet:

Arsalar 8.325.434  13.762.350 -   (1.699.162) - - - 20.388.622

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 1.147.415  178.000 124.151  (857.235)   562.874 - - 1.155.205

Binalar 74.109.709  7.598.029 112.491  (41.181.866)   157.943 - - 40.796.306

Makine tesis ve cihazlar 387.341.752  6.657.099 1.213.559  (57.736.209)   11.904.551 - - 349.380.752

Taşıt araçları 1.078.573  -   75.288  (313.443) - - - 840.418

Döşeme ve demirbaşlar 37.080.533  1.637.310 1.231.152  (12.222.061) 148.541 - - 27.875.475

Özel maliyetler 8.162.878  16.282 22.660  - 246.818 - - 8.448.638

Yapılmakta olan yatırımlar 1.206.444  -   13.389.556  - (13.020.727) - - 1.575.273

518.452.738 29.849.070 16.168.857  (114.009.976) - - - 450.460.689

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 2.434.738 - 136.215 (512.726) - - - 2.058.227

Binalar 49.149.320 - 1.289.176 (24.509.554) - - - 25.928.942

Makine tesis ve cihazlar 317.891.606 - 6.685.395 (56.763.191) - - - 267.813.810

Taşıt araçları 642.142 - 13.719 (483.688) - - - 172.173

Döşeme ve demirbaşlar 31.265.104 - 844.760 (16.467.208) - - - 15.642.656

Özel maliyetler 8.296.444 - 42.059 - - - - 8.338.503

409.679.354 - 9.011.324 (98.736.367) - - - 319.954.311

Net kayıtlı değer 108.773.384 130.506.378
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Maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri  30 yıl

Binalar 30 yıl

Makine, tesis ve cihazlar 15-30 yıl

Döşeme ve demirbaşlar 10-12 yıl

Taşıt araçları 9 yıl

Özel maliyetler 5-8 yıl

1 Ocak 2013
Bağlı ortaklık 

alım etkisi
İlaveler Çıkışlar Transferler

Satılmak üzere elde 
tutulan varlıklara 

transferler

Değer 
düşüklükleri

31 Aralık 2013

Maliyet:

Arsalar 8.325.434  - - -   - - - 8.325.434

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 15.175.536  - 133.861 (69.053) 1.064.862 ( 15.157.791) - 1.147.415

Binalar 78.127.115  - 887.867 - 1.967.400 ( 6.872.673) - 74.109.709  

Makine tesis ve cihazlar 399.067.735  - 9.518.905 ( 13.422.396)   6.824.698 ( 14.647.190) - 387.341.752  

Taşıt araçları 6.597.180  - 2.269 ( 56.531) - ( 5.464.345) - 1.078.573  

Döşeme ve demirbaşlar 48.665.732  - 2.504.509 ( 169.546) 83.498 ( 13.442.062) (561.598) 37.080.533  

Özel maliyetler 8.162.878  - - - - - - 8.162.878  

Yapılmakta olan yatırımlar 1.204.196  - 9.942.706 - (9.940.458) - - 1.206.444  

565.325.806  - 22.990.117  (13.717.526) - (55.584.061) (561.598) 518.452.738

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 11.260.991 - 1.865.357 (65.971) - (10.625.639) - 2.434.738

Binalar 47.885.054 - 1.932.813 - - (668.547) - 49.149.320

Makine tesis ve cihazlar 332.962.487 - 7.080.270 (13.064.077) - (9.087.074) - 317.891.606

Taşıt araçları 2.308.838 - 420.080 (17.080) - (2.069.696) - 642.142

Döşeme ve demirbaşlar 36.028.030 - 2.091.999 (131.816) - (6.501.068) (222.041) 31.265.104

Özel maliyetler 8.296.444 - - - - - - 8.296.444

438.741.844 - 13.390.519 (13.278.944) - (28.952.024) (222.041) 409.679.354

Net kayıtlı değer 126.583.962 108.773.384
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1 Ocak 2013
Bağlı ortaklık 

alım etkisi
İlaveler Çıkışlar Transferler

Satılmak üzere elde 
tutulan varlıklara 

transferler

Değer 
düşüklükleri

31 Aralık 2013

Maliyet:

Arsalar 8.325.434  - - -   - - - 8.325.434

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 15.175.536  - 133.861 (69.053) 1.064.862 ( 15.157.791) - 1.147.415

Binalar 78.127.115  - 887.867 - 1.967.400 ( 6.872.673) - 74.109.709  

Makine tesis ve cihazlar 399.067.735  - 9.518.905 ( 13.422.396)   6.824.698 ( 14.647.190) - 387.341.752  

Taşıt araçları 6.597.180  - 2.269 ( 56.531) - ( 5.464.345) - 1.078.573  

Döşeme ve demirbaşlar 48.665.732  - 2.504.509 ( 169.546) 83.498 ( 13.442.062) (561.598) 37.080.533  

Özel maliyetler 8.162.878  - - - - - - 8.162.878  

Yapılmakta olan yatırımlar 1.204.196  - 9.942.706 - (9.940.458) - - 1.206.444  

565.325.806  - 22.990.117  (13.717.526) - (55.584.061) (561.598) 518.452.738

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 11.260.991 - 1.865.357 (65.971) - (10.625.639) - 2.434.738

Binalar 47.885.054 - 1.932.813 - - (668.547) - 49.149.320

Makine tesis ve cihazlar 332.962.487 - 7.080.270 (13.064.077) - (9.087.074) - 317.891.606

Taşıt araçları 2.308.838 - 420.080 (17.080) - (2.069.696) - 642.142

Döşeme ve demirbaşlar 36.028.030 - 2.091.999 (131.816) - (6.501.068) (222.041) 31.265.104

Özel maliyetler 8.296.444 - - - - - - 8.296.444

438.741.844 - 13.390.519 (13.278.944) - (28.952.024) (222.041) 409.679.354

Net kayıtlı değer 126.583.962 108.773.384
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DİPNOT 15 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıllar içinde haklar, maddi olmayan varlıkları ve ilgili 
birikmiş itfa paylarında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2014
Bağlı 

ortaklık 
alım etkisi

İlaveler Çıkışlar
31 Aralık

2014

Maliyet 23.223.959 360.621 718.443 (258.393) 24.044.630

Birikmiş itfa payları 22.620.872 - 329.537 (258.393) 22.692.016 

Net kayıtlı değer 603.087 360.621 388.906 - 1.352.614

1 Ocak 2013
Bağlı 

ortaklık 
alım etkisi

İlaveler Çıkışlar
31 Aralık

2013

Maliyet 23.078.611 - 145.348 - 23.223.959

Birikmiş itfa payları 22.313.807 - 307.065 - 22.620.872

Net kayıtlı değer 764.804 - (161.717) - 603.087 

İtfa giderlerinin tamamı olan 329.537 TL (2013: 307.065 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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DİPNOT 16 – DEVLET TEŞVİK VE 
YARDIMLARI
Grup’un ana ortağı olan Tat için ithal edilecek yatırım 
malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden tedarik 
edilecek yatırım malları için KDV muafiyeti, vergi 
resim ve harç istisnası bulunmaktadır.

DİPNOT 17 – KARŞILIKLAR, KOŞULLU 
VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Karşılıklar

 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Dava karşılıkları                         1.683.014 55.000

Satış iade 
karşılığı

207.774 -

Diğer karşılıklar 6.595.936 -

8.486.724 55.000

Dava ve diğer karşılıkların 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 
2013 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki hareketleri 
aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak-
31 Aralık 2014

 1 Ocak-
31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi 55.000 172.100 

Yıl içinde ayrılan 
karşılıklar

8.431.724 -

Satılmak üzere 
elde tutlan 
varlıklara 
sınıflanan

- (117.100)

8.486.724 55.000

DİPNOT 18 – TAAHHÜT VE 
ZORUNLULUKLAR
Grup’un 60.696.351 TL tutarında muhtelif vergi 
dairesi (KDV iadesi alacağına istinaden), tarım 
işletmeleri ve gümrük saymanlığı için verilen teminat 
mektupları bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 58.657.393 
TL tutarında teminat mektubu bulunmaktadır).

Şirket’in ve bağlı ortaklığının birbirleri, ilişkili tarafları, 
ana ortağı veya üçüncü kişiler adına ticari faaliyetleri 
kapsamında veya diğer amaçlarla verdikleri teminat 
veya şarta bağlı yükümlülüklerin detayı aşağıdaki 
gibidir:

 31 Aralık 
2014

31 Aralık
2013

A. Kendi tüzel kişiliği 
adına verilen

60.696.351 58.657.393 

B. Tam 
konsolidasyon 
kapsamındaki 
ortaklıklar lehine 
verilen

- -

C. Ticari faaliyetler 
kapsamında 3.kişilerin 
borcuna teminen 
verilen

- -

- Ana ortak lehine 
verilen

- -

- B ve C maddesi 
kapsamına girmeyen 
diğer grup şirketleri 
lehine verilen

- -

- C maddesi 
kapsamına girmeyen 
3.kişiler lehine verilen

- -

D. Diğer - -

60.696.351 58.657.393

Grup’un vermiş olduğu teminatların tamamı “TL” 
olup, Grup’un vermiş olduğu herhangi bir rehin ve 
ipotek bulunmamaktadır. Grup’un vermiş olduğu 
diğer teminat ve şarta bağlı yükümlülüklerin Grup’un 
özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 
%0’dır (31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %0).
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DİPNOT 19– ÇALIŞANLARA SAĞLANAN 
FAYDALAR

Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar

31 Aralık 2014 31 Aralık2013

Personele 
ödenecek 
ücretler 

2.809.215 604.725 

Ödenecek sosyal 
güvenlik primleri 

1.033.722 996.601 

3.842.937 1.601.326

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar: 

31 Aralık 2014 31 Aralık2013

Kullanılmayan 
izin karşılığı 

900.000 800.000 

Personel prim 
tahakkukları 

900.000 2.036.230 

1.800.000 2.836.230

Çalışanlara Sağlanan Uzun Vadeli Faydalar
Kıdem tazminatı yükümlülüğü:

Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, 
çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak 
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak 
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi 
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte 
bulunan 506 sayılı Kanununun 6 Mart 1981 
tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 
4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi 
hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak 
işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem 
tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş 
karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde 
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem 
tazminatı, aylık 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 
3.254,44 TL) tavanına tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi 
bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Grup’un, çalışanların emekli olmasından 
kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara 
Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, 

tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal 
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini 
öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar 
aşağıda belirtilmiştir:

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami 
yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak 
artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto 
oranı, gelecek uzun vadeli enflasyon etkilerinin 
düzeltilmesinden sonraki beklenen uzun vadeli 
reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2014 
tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, 
geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden 
kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü 
değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço 
tarihlerindeki karşılıklar, uzun vadeli yıllık %4,95 
enflasyon ve %8,6 iskonto oranı varsayımlarına 
göre yaklaşık %3,50 olarak elde edilen reel iskonto 
oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 
2013: %4,78).

Grup’un kıdem tazminatı karşılığının 
hesaplanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan 
3.541,37 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi 
bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından 
kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplanmaktadır. 
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Kıdem tazminatı karşılığının, 31 Aralık 2014 ve 
31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait 
hareketleri aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Açılış bakiyesi 10.550.732 10.583.314

Hizmet maliyeti 4.463.894 3.127.587

Faiz maliyeti 504.325 394.384

Dönem içinde 
ödenen

(2.700.538) (2.508.511)

Aktueryal kayıp/
(kazanç)

980.751 (667.419)

Satılmak üzere 
elde tutulan 
varlıklara 
sınıflanan

(2.965.417) (378.623)

10.833.747 10.550.732

DİPNOT 20 - DİĞER VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
diğer cari/cari olmayan varlıklar ile kısa/uzun vadeli 
yükümlülüklerin detayı aşağıdaki gibidir:

Diğer Dönen Varlıklar:

 31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Devreden KDV 25.268.704 12.635.893

İndirilecek KDV 6.152.170 5.548.247 

Diğer KDV 2.850.505 458.866

Diğer 120.494 330.890

34.391.873 18.973.896

Diğer Duran Varlıklar:

 31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Devreden KDV 14.905.598 12.791.221 

14.905.598 12.791.221 

DİPNOT 21 – ÖZKAYNAKLAR

a) Sermaye 
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde 
hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi 
değerlerle aşağıdaki gibidir:

%
31 Aralık 

2014
%

31 Aralık
2013

Koç 
Holding 
A.Ş.

43,7 59.364.947 43,7 59.364.947

Halka açık 31,4 42.676.800 31,4 42.676.800

Kagome 
Co. Ltd.

3,7 5.071.168 3,7 5.071.168

Temel 
Ticaret ve 
Yatırım A.Ş.

3,3 4.427.889 3,3 4.427.889

Sumitomo 
Corporation

1,5 2.077.983 1,5 2.077.983

Diğer 16,4 22.381.213 16,4 22.381.213

Toplam 
ödenmiş 
sermaye

100,0 136.000.000 100,0 136.000.000

Sermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları

21.601.088 21.601.088

Düzeltilmiş 
sermaye

157.601.088 157.601.088

Şirket’in 2014 yılındaki sermayesi 13.600.000.000 
adet hisseden oluşmaktadır ve imtiyazlı hisse 
bulunmamaktadır (2013: 13.600.000.000 hisse).

DİPNOTLAR



90 TAT GIDA 2014 FAALİYET RAPORU

b) Değer artış fonları
Finansal varlık değer artış fonu:

Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır 
finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden 
değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun 
değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden 
çıkarılması durumunda, değer artış fonunun satılan 
finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kâr/
zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen 
bir finansal aracın değer düşüklüğüne uğraması 
durumunda ise değer artış fonunun değer 
düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı 
kâr/zararda muhasebeleştirilir. 

c) Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kârdan ayrılmış kısıtlanmış yedekler yasal 
yedeklerden oluşmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci 
ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip 
yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20
’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net kârın %5’i olarak 
ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin %5’ini aşan dağıtılan kârın %10’udur. 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş 
sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.

1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 
sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına 
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kârdan ayrılan kısıtlanmış 
yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin 
yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması 
esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların 
(enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar 
gibi):

- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve  
 henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş  
 sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere   
 açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse  
 senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve  
 henüz kâr dağıtımı veya sermaye artırımına konu  
 olmamışsa “Geçmiş yıllar kâr/zararıyla”,

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer 
özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama 
Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile 
gösterilmektedir. 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye 
eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Grup’un birikmiş kârlar içerisinde sınıflandırılan 
olağanüstü yedekleri 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 
83.269.023 TL (31 Aralık 2013: 69.591.644 TL)’dir.

Kâr Dağıtımı:
Kâr dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
Seri:IV, No:27 sayılı “ Sermaye Piyasası Kanununa 
Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü 
Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında 
Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas 
sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler 
tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım 
politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar 
verilmiştir.

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 
Grup’un kontrol gücü olmayan payları 
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Grup’un kontrol 
gücü olmayan payları Harranova Besi’ye ait olup 
bilanço tarihi itibarıyla kontrol gücü olmayan 
paylara ilişkin 12.788.060 TL dönem zararı 
bulunmamaktadır).

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi 20.091.204 32.879.264

Kontrol gücü 
olmayan paylar 
dönem kârı /
(zararı)

(20.091.204) (12.788.060)

-   20.091.204
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DİPNOT 22– SATIŞLAR VE SATIŞLARIN 
MALİYETİ

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona 
eren yıllara ait esas faaliyet gelirleri ile satışların 
maliyeti aşağıdaki gibidir:

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Yurtiçi satışlar 826.890.105 731.581.396

Yurtdışı satışlar 83.103.627 45.994.530

Satış iadeleri ve 
indirimleri

(92.955.559) (81.502.767)

Toplam esas 
faaliyet gelirleri

817.038.173 696.073.159

İlk madde 
ve malzeme 
giderleri

(573.824.550) (471.424.585)

Personel 
giderleri

(21.640.917) (17.082.257)

Genel üretim 
giderleri

(59.893.148) (55.009.883)

Amortisman 
giderleri

(8.226.363)    (7.300.493)

Yarı mamul 
ve mamul 
stoklarındaki 
değişim

18.777.073 12.888.982 

Satışların 
maliyeti

(644.807.905) (537.928.236)

Brüt esas 
faaliyet kârı

172.230.268 158.144.923

DİPNOT 23 – NİTELİKLERİNE GÖRE 
GİDERLER

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona 
eren yıllara ait faaliyet giderleri detayları aşağıdaki 
gibidir:

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri:

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Aksiyon, satış 
teşvik ve gondol 
katılım bedelleri

(33.592.767) (29.625.274)

Nakliye ve 
sigorta giderleri

(31.355.414) (29.917.325)

Reklam giderleri (9.979.412) (13.660.178)

Diğer satış 
giderleri

(8.794.447) (5.668.285)

Satış destek 
giderleri

(6.281.352) (5.849.916)

Personel 
giderleri

 (5.280.427) (4.584.355)

Satış promosyon 
ve komisyon 
giderleri

(922.819) (1.214.486)

Diğer (1.111.782) (1.103.517)

  (97.318.420)   (91.623.336)
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31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren 
yıllara ait faaliyet giderleri detayları aşağıdaki gibidir:

Genel Yönetim Giderleri:

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Personel 
giderleri

(17.074.384) (13.881.365)

Kıdem tazminatı 
gideri

(4.968.219) (2.977.971)

Danışmanlık ve 
hukuk giderleri

(3.296.795) (3.164.113)

Ulaşım, seyahat 
giderleri

(1.559.422) (1.120.727)

Amortisman ve 
itfa payları 

(1.114.498) (764.253)

Tamir ve bakım 
giderleri

(1.107.230) (1.409.650)

Bilgi teknolojileri 
giderleri

(1.100.532) (870.780)

Vergi ve harç 
giderleri 

(409.030) (1.250.791)

Diğer (2.649.485) (2.172.748)

(33.279.595) (27.612.398)

DİPNOT 24– ESAS FAALİYETLERDEN 
DİĞER GELİRLER VE GİDERLER

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona 
eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gelir ve 
kârlar aşağıdaki gibidir:

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler:

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Faaliyetlerden 
kaynaklanan kur 
farkı geliri

2.176.256 2.347.861 

Ticari 
alacakların vade 
farkı gelirleri

17.921.369 5.955.720

Temettü gelirleri - 2.297.396 

Konusu 
kalmayan 
karşılıklar

134.285 189.844 

Diğer 1.775.596 1.333.313 

22.007.506 12.124.134

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren 
yıllara ait esas faaliyetlerden diğer gider ve zararlar 
aşağıdaki gibidir:

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler:

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Faaliyetlerden 
kaynaklanan kur 
farkı gideri

(1.708.447) (2.031.138)

Ticari borçların 
vade farkı 
giderleri

(5.093.118) (2.091.879)

İmha giderleri (1.113.354) (1.493.769)

Diğer (4.835.113) (18.941)

(12.750.032) (5.635.727)
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DİPNOT 25– YATIRIM FAALİYETLERİNDEN 
GELİRLER VE GİDERLER

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona 
eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelir ve 
kârlar aşağıdaki gibidir:

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Sabit kıymet 
satış geliri

1.794.393 1.847.561 

Pazarlıklı 
satın almadan 
kaynaklanan 
kazanç (Dipnot 3)

9.324.023 - 

İştirak satış kârı 
(Dipnot 13)

- 8.029.966 

11.118.416 9.877.527 

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren 
yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gider ve zararlar 
aşağıdaki gibidir:

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Sabit kıymet 
satış zararı

(666.535) (129.202)

Sabit kıymet 
değer düşüklüğü 
karşılık gideri

- (339.557)

(666.535) (468.759)

DİPNOT 26– FİNANSMAN GİDERLERİ

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona 
eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki 
gibidir:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Banka kredileri 
faiz giderleri

(21.543.612) (22.905.949)

(21.543.612) (22.905.949)

DİPNOT 27 – SATIŞ AMACIYLA ELDE 
TUTULAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 
FAALİYETLER

29 Haziran 2012 tarihinde Yönetim Kurulu’nun aldığı 
karara göre Şirket’in bağlı ortaklığı Harranova Besi ve 
Tarım Ürünleri A.Ş. yeni canlı varlık alımı yapmamaya 
ve sonrasında besicilik faaliyetlerini durdurmaya 
karar vermiştir. 7 Aralık 2012 tarihinde Şirket ile 
SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketi arasında 
yapılan sözleşmeye göre, Harranova Besi’nin besicilik 
faaliyetlerine konu olan sabit kıymetleri değerlemesi 
yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sabit 
kıymetlere ilgili yönetimin satış planı olduğundan, 
derhal satılabilecek durumda olduğundan ve satış 
olasılığının yüksek olmasından dolayı bu sabit 
kıymetlerin satış amacıyla elde tutulan duran 
varlıklara sınıflanmıştır. Ayrıca bu sabit kıymetlerin 
bilanço tarihi sonrasında 21 Şubat 2013 tarihinde 
satışı Genel Kurul ve Rekabet Kurulu tarafından 
onaylanmıştır. 

14 Ekim 2013 tarihinde Harranova Besi’nin 
faaliyetlerinin durdurulmasına ve 26 Aralık 2013’te 
Harranova Besi’ye ait bazı sabit kıymetlerin Şirket’e 
satılmasına ve Harranova Besi malvarlığında kalan 
diğer malvarlıklarını kısmen, parçalar halinde satması 
konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar 
verilmiştir. 13 Aralık 2013 tarihinde Şirket ile SPK 
lisanslı bağımsız değerleme şirketi arasında yapılan 
sözleşmeye göre, Harranova Besi’nin sabit kıymetleri 
değerlemesi yapılmasına karar verilmiştir. Bu kararın 
çerçevesinde Şirket’e transfer olacak sabit kıymetler 
haricinde Harranova Besi varlık ve yükümlülükleri 
satış amacıyla elde tutulan varlık ve satış amacıyla 
elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler olarak 
sınıflandırılmıştır. 
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23 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı 
çerçevesinde, Şirket’in Harranova Besi’de 
sahip olduğu hisselerin tamamının, halihazırda 
Harranova Besi sermayesinde %10 paya sahip, 
merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya 
Eyaleti’nde bulunan The Morning Star Company’e 
(“Morningstar”) satışı konusunda bir hisse devir 
sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse devri, Rekabet 
Kurulu’nun onayını ve Harranova Besi’de 
gerçekleştirilen sermaye azaltımını takiben 1 Ekim 
2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Harranova Besi 
yönetim kurulu tarafından, şirket sermayesinin 
92.000.000 TL azaltılarak 115.000.000 TL’den 
23.000.000 TL’ye indirilmesine ilişkin esas 
sözleşme değişikliğinin görüşülmesi için 11 Temmuz 
2014 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmıştır. 
Yapılan genel kurul toplantısı sonucunda sermaye 
azaltımını ile ilgili esas sözleşme değişikliğine 
ilişkin karar onaylanmıştır. Sermaye azaltımı işlemi 
1 Ekim 2014 tarihinde tescil olmuştur. Sermaye 
azaltımı karşılığı Şirket’e düşen 18.607.000 TL’nin 
13.837.053 TL’si Harranova Besi’ye olan borçlara 
mahsup edilmiş, kalan 4.769.947 TL ise nakden 
tahsil edilmiştir. Azaltım sonrası diğer Koç Grubu 
şirketlerinin payları da dahil olmak üzere satışa 
konu toplam %90 oranındaki Harranova Besi 
hissesinin fiyatı 7.740.000 TL olarak belirlenmiş 
olup, Şirket’in sattığı %58,2 oranındaki Harranova 
Besi paylarına karşılık 5.000.740 TL hasılat elde 
edilmiştir.

Şirket 20 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu 
kararı ile İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Tepeören 
Köyü, Gölbayırı Mevkii 4 Pafta, 2025 ve 2028 
nolu parsellerin ihtiva ettiği arazi ve üzerinde 
yer alan taşınmazlarının tamamının (“Arsa”)  ve 
söz konusu arsa üzerindeki tesisde bulunan tüm 
makine techizat ile üretilen ürünlerde kullanılan 
“Maret” markasının toplam 75.000.000 ABD 
Doları (Yetmişbeşmilyon Amerikan Doları) + KDV 
bedel ile satılmasına karar vermiştir. Satışın 
gerçekleştirilmesi amacıyla genel kurul ve 
Rekabet Kurulu onaylarının alınması koşullarını 
içerecek şekilde “Varlık Satış Sözleşmesi” 
imzalanmış ve imza tarihinde alıcıdan 6 Milyon 
ABD Doları (Altımilyon Amerikan Doları) 
tutarında avans alınmıştır. Bu çerçevede et ve 
et ürünleri endüstriyel bölümündeki faaliyetlerin 
satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben 
sonlandırılmasına karar vermiştir. Satış işlemi 
4 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmış ve satış 
bedeli tahsil edilmiştir. Bu kapsamda et ve et 
ürünlerinin cari dönem zararı durdurulan faaliyet 
zararı olarak sınıflandırılmıştır. 

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Satış gelirleri 77.404.345 143.244.080

Satışların 
maliyeti

(82.301.325) (136.593.259)

Brüt faaliyet 
(zararı)/kârı

(4.896.980) 6.650.821 

Satış amacıyla 
elde tutulan
duran varlıkların 
değer düşüklüğü

- (18.763.830)

Faaliyet giderleri (13.761.858) (17.240.555)

Vergi öncesi 
durdurulan 
faaliyet zararı

(18.658.838) (29.353.564)

Vergi gideri (4.297.041) (7.650.651)

Durdurulan 
faaliyet zararı

(22.955.879) (37.004.215)

Satış amaçlı elde 
tutulan duran 
varlıkların satış 
bedeli (*)

170.615.686 - 

Eksi: Satış amaçlı 
elde tutulan 
duran varlıkların 
satış sırasındaki 
net varlık değeri 
(Grup’un payı) 
(**)

25.135.064 - 

Satış amaçlı 
elde tutulan 
duran varlıkların 
satış kârı 
(Grup’un payı)

145.480.622   - 

Durdurulan 
faaliyetler vergi 
sonrası dönem 
kârı/(zararı)

122.524.743 (37.004.215)

(*) Satış bedelinin 160.844.999 TL’si Maret 
satışından, 9.770.687 TL’si Harranova Besi satışından gelmektedir.
(**) Net gerçeğe uygun değerin 9.010.996 TL’si Maret net varlıklarına, 
16.124.068 TL’si Harranova Besi’nin net varlıklarına aittir.
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DİPNOT 28 - VERGİ VARLIKLARI VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1 Ocak- 
31 Aralık 2014

 1 Ocak- 
31 Aralık 2013

Cari vergi gideri (8.303.094) (4.176.285)

Ertelenen vergi 
geliri / (gideri)

598.373 (1.466.844)

Toplam vergi 
gideri

(7.704.721)   (5.643.129)

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Cari vergi 
yükümlülüğü

11.187.889 4.176.285 

Cari kurumlar 
vergisi karşılığı (*)

(16.828.136) (2.859.178)

Peşin ödenen 
vergi ve fonlar (-)

(5.640.247) 1.317.107 

(*) Cari kurumlar vergisi karşılığının 2.353.333 TL’si durdurulan faaliyetlerle 
ilişkili olup gelir tablosunda “Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem kârı 
/ (zararı) ile ilişkilendirilmiştir (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine 
tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına 
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal 
tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Turk vergi 
mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları 
konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi 
beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu 
sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtıları 
vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan 
tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk 
ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 
tespitinde gider yazılan vergi matrahından 
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer 
indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği 
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten 
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir 
(2013: %20).

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla 
hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı 
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla 
vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları 
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı 
%20’dir (2013:%20). Zararlar gelecek yıllarda 
oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, 
maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar 
geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan 
düşülemez.

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati 
bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. 
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip 
eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi 
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi 
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan 
muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek 
değiştirilebilir.

Gelir Vergisi Stopajı 
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda 
kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum 
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef 
kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki 
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları 
üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması 
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 
22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde 
%10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 
tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp 
sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi 
stopajına tabi değildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik 
belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi 
tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik 
belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı 
yapılmamaktadır.
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Yatırım İndirimi Uygulaması
1 Ağustos 2010 Tarihli ve 27659 Sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6009 sayılı 
Kanun’un 5. maddesi ile Anayasa Mahkemesinin 
8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
2009/144 sayılı Kararı ile iptal edilen 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun geçici 69. maddesindeki 
“sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresi 
yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile, kazancın 
yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki 
dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl 
sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilmesi 
sağlanmakta, ancak, vergi matrahlarının tespitinde 
yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu 
yapılacak tutarın ise ilgili yıl kazanç tutarının %25’ini 
aşmaması öngörülmektedir. Yine yapılan değişiklikle, 
yatırım indirimden yararlanacak olanların kurumlar 
vergisi oranının %30 değil yürürlükteki oran (%20) 
olması esası benimsenmiştir. 

Ertelenmiş Vergi:
Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye 
göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama 
farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar 
genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 
esas finansal tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan 
finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda 
belirtilmektedir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin 
hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir 
(2013:%20).

Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan 
edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları 
olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri 
olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak 
gösterilir.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varlık 
ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları 
kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş Vergi Varlıkları/(Yükümlülükleri):

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Mahsup 
edilebilecek mali 
zararlar

  24.195.000   - 

Kıdem tazminatı 
yükümlülüğü

  2.166.749   2.110.146 

Maddi ve 
maddi olmayan 
varlıkların kayıtlı 
değerleri ile   
vergi matrahları 
arasındaki fark

(2.116.458)   216.511 

Stokların kayıtlı 
değerleri ile   
vergi matrahları 
arasındaki fark

  279.296   131.801 

Şüpheli alacak 
karşılığı

  57.203   84.060 

Kullanılmayan 
izin karşılığı

  180.000   160.000 

İmha karşılığı   218.903   - 

Satış gider 
karşılığı

  409.546   - 

Prim karşılığı   180.000   - 

Dava karşılığı   178.483   11.000 

Diğer   24.267   13.656 

25.772.989 2.727.174 

Kullanılması 
beklenmeyen 
mali zararlar 
ertelenmiş vergi 
varlığı karşılığı

(22.722.880) -

3.050.109 2.727.174
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Grup’un ertelenmiş vergi aktifi ayrılmayan devreden 
geçmiş yıl zararlarının kullanım hakkının sona 
erecekleri yıllar aşağıdaki gibi olup cari dönemdeki 
zararlar Moova alımından kaynaklanmaktadır:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

2014 yılında 
sona erecek -                 

881.353 

2015 yılında 
sona erecek 275.000 -

2016 yılında 
sona erecek 14.700.000 15.127.183 

2017 yılında 
sona erecek 39.235.321 11.252.128 

2018 yılında 
sona erecek 41.662.273 -

2019 yılında 
sona erecek 17.741.806 -

113.614.400 27.260.664

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
sona eren yıl içindeki ertelenmiş vergi (aktifleri)/ 
pasiflerinin hareketi aşağıda verilmiştir:

Ertelenmiş Vergi Varlığı Hareketleri:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

1 Ocak itibarıyla 
açılış bakiyesi

  2.727.174   11.711.185 

Fon ile 
ilişkilendirilen

  196.150   133.484 

Ertelenen vergi 
geliri / (gideri)

  598.373   (1.466.844)

Bağlı ortak alım 
etkisi

  1.472.120   - 

Satılmak üzere 
elde tutulan 
varlıklara 
sınıflanan

  (1.943.708)   (7.650.651)

  3.050.109   2.727.174 

Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı 
aşağıdaki gibidir:

Vergi Karşılığının Mutabakatı:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Sürdürülen 
faaliyetlerden 
dönem kârı

35.442.097 32.353.353

Durdurulan 
faaliyetlerden 
dönem kârı / 
(zararı) (dipnot: 27)

  126.821.784   (29.353.564)

20% 20%

Gelir vergisi oranı 
%20 (2013: %20) (32.452.776) (599.958)

Vergi etkisi:

- Vergiden 
indirilmeyen 
giderlerin vergi 
etkisi

(1.787.584) (830.042)

- İstina gelirler 22.539.678 2.643.708

- Önceden vergi 
zararlarının ve 
karşılık ayırılmış 
olan ertelenmiş   
vergi aktifi etkisi 
muhasebeleştirilen 
ve kullanılamayan 

- (14.507.488)

- Önceki dönem 
kurumlar vergisi 
ilave karşılık

(301.080) -

Gelir tablosundaki 
vergi karşılığı gideri (12.001.762) (13.293.780)

-Sürdürülen 
faaliyetler vergi 
gideri

(7.704.721) (5.643.129)

-Durdurulan 
faaliyetler vergi 
gideri

(4.297.041) (7.650.651)
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DİPNOT 29 – İLİŞKİLİ TARAF 
AÇIKLAMALARI

i) 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla ilişkili taraflardan alacak ve borçlar:

a) Banka mevduatları:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş.

94.317.636 1.491.387 

94.317.636 1.491.387

b) Finansal borçlar:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş.

747.612 15.092.686 

747.612 15.092.686 

c) İlişkili taraflardan alacaklar:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Düzey Tüketim 
Malları Sanayi 
Pazarlama ve 
Ticaret A.Ş.

123.910.142 134.677.185 

Sumitomo 
Corporation 

655.143 2.985.115 

Tedi İçecek 
Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.

177.581 -   

Arçelik A.Ş. 160.001 -

Divan Turizm 
İşletmeleri A.Ş.

6.711 191.651 

Türkiye Petrol 
Rafineleri A.Ş.

-   184.980 

Diğer 25.469 58.800 

124.935.047 138.097.731

d) İlişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Zer Merkezi 
Hizmetler ve 
Ticaret A.Ş. 

6.864.440 5.544.915 

Eltek Elektrik 
Enerji. İth.İhr.
Top.Tic. A.Ş.

662.010 738.529 

Otokoç 
Otomotiv Tic.ve 
San.A.Ş.

515.552 258.953 

Temel Ticaret ve 
Yatırım A.Ş

400.017 197.402 

Koç Sistem A.Ş. 281.337 239.405 

Setur Servis 
Turistik A.Ş

173.890 21.437 

Opet
Petrolcülük A.Ş.

39.548 51.598 

Ram Sigorta 
Aracılık 
Hizmetleri A.Ş. (*)

18.609 23.319 

Akpa Dayanıklı 
Tüketim LPG ve 
Akaryakıt 
Ürünleri 
Pazarlama A.Ş.

-   1.536 

Diğer 96.933 114.616 

9.052.336 7.191.710 

(*)Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri 
A.Ş aracılığı ile sigorta şirketleri ile imzalanan poliçeler kapsamında, 31 Aralık 
2014 tarihinde sona eren hesap döneminde ödenen ve tahakkuk eden prim 
tutarını içermektedir.
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e) İlişkili taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Koç Holding A.Ş. 2.015.370 394.980 

2.015.370 394.980 

ii) 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde
sona eren dönemler içinde ilişkili taraflara
yapılan önemli satışlar ve ilişkili taraflardan
yapılan önemli alımlar:

a) İlişkili taraflara yapılan ürün satışları:

1 Ocak- 
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Düzey Tüketim 
Malları Sanayi 
Pazarlama ve 
Ticaret A.Ş. (*)

733.094.199 674.855.529 

Sumitomo 
Corporation

14.187.380 21.049.290 

Türkiye Petrol 
Rafineleri A.Ş.

1.186.605 1.891.222 

Divan Turizm 
İşletmeleri A.Ş.

233.052 455.157

Diğer 10.324 128.766

748.711.560 698.379.964

(*)  Şirket’in yurtiçindeki pazarlama ve satış faaliyetlerini bir Koç Grubu 
şirketi olan Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. (“Düzey”) 
yürütmektedir. Şirket’in Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş.’ye 
yaptığı satışlar için uyguladığı ortalama vade 85 gündür.

b) İlişkili taraflardan yapılan ürün alımları:

1 Ocak- 
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Zer Merkezi 
Hizmetler ve 
Ticaret A.Ş.

8.490.342 9.327.739

Koçtaş Yapı 
Marketleri 
Ticaret A.Ş.

55.883 24.861 

Akpa Dayanıklı 
Tüketim LPG 
ve Akaryakıt 
Ürünleri 
Pazarlama A.Ş.

                            
-   

17.693 

Opet Fuchs 
Madeni Yağ 
Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.

11.587 15.404 

Aygaz A.Ş. -   69.247 

Durdurulan faaliyetler

Akpa Dayanıklı 
Tüketim LPG 
ve Akaryakıt 
Ürünleri 
Pazarlama A.Ş.

                            
-   

             
2.331.795 

Aygaz A.Ş.                             
-   

                  
39.270 

Türk Traktör ve 
Ziraat
Makinaları A.Ş.

                            
-   

                  
15.254 

Otokoç Otomotiv 
Tic. Ve San. A.Ş.

                            
-   

                  
81.709 

Opet
Petrolcülük A.Ş.

                            
-   

                
266.761 

Opet Fuchs 
Madeni Yağ 
Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.

                            
-   

                  
39.595 

8.557.812 12.229.328
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c) İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Zer Merkezi 
Hizmetler ve 
Ticaret A.Ş.

17.427.936 17.671.081 

Aygaz A.Ş. 11.977.567 69.247 

Koç Holding A.Ş. 2.688.047 1.392.208 

Eltek Elektrik 
Enerji. İth.İhr.
Top.Tic. A.Ş.

7.721.101 -   

Koç Sistem A.Ş. 1.324.532 1.069.280 

Ram Sigorta 
Aracılık 
Hizmetleri A.Ş. (*)

883.107 366.024 

Opet
Petrolcülük A.Ş. 790.878 832.459 

Temel Ticaret ve 
Yatırım A.Ş. 773.231 1.077.749 

Setur Servis 
Turistik A.Ş. 553.787 489.039 

Otokoç Otomotiv 
Tic. ve San. A.Ş. -   986.717 

Diğer 361.964 445.548 

Durdurulan
faaliyetler

Zer Merkezi 
Hizmetler ve 
Ticaret A.Ş.

-  160.504

Koç Sistem A.Ş. -  22.854

Ram Sigorta 
Aracılık 
Hizmetleri A.Ş. (*)

-  258.743

Setur Servis 
Turistik A.Ş.

-  46.556

Koç Holding A.Ş. -  115.327

44.502.150 25.003.336

*Sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren Ram Sigorta Aracılık Hizmetleri 
A.Ş. aracılığı ile sigorta şirketleri ile imzalanan poliçeler kapsamında, 31 
Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemde ödenen ve tahakkuk eden prim 
tutarını içermektedir.

iii) 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren dönemler içinde ilişkili taraflarla
yapılan işlemler ile ilgili finansman giderleri:

a) Faiz gideri: 

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş.

923.000 4.208.942

923.000 4.208.942

iv) 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde
sona eren dönemler içinde ilişkili taraflarla
yapılan işlemler ile ilgili diğer gelir ve giderler:

a) Kira gideri:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Temel Ticaret ve 
Yatırım A.Ş.

548.294 462.495

548.294 462.495 

b) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey
Yönetim personeline yapılan ödemeler:

1 Ocak-
31 Aralık 2014

1 Ocak-
31 Aralık 2013

Ücretler ve 
diğer kısa vadeli 
faydalar

7.894.512 5.255.582

DİPNOT 30 – FİNANSAL ARAÇLARDAN 
KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE 
DÜZEYİ

a) Sermaye riski yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin 
sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan 
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde 
kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Grup’un sermaye yapısı 9. notta açıklanan kredileri 
de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit 
benzerleri, çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş 
yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
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Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına 
getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla 
en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket’in 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek 
için Şirket sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni 
hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için 
varlıklarını satabilir.

Endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere 
sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu 
rasyo net borcun toplam özkaynaklara bölünmesi 
ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden (cari 
ve cari olmayan kredilerin konsolide bilançoda 
gösterildiği gibi dahil edilmesiyle) nakit ve nakit 
benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla 
borçların özkaynaklara oranı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Toplam Borçlar 188.680.069 240.017.729

Eksi: Nakit ve 
Nakit Benzerleri 
Değerler
(Dipnot 6)

(95.098.784) (10.330.825)

Net Borç 93.581.285 229.686.904

Toplam 
Özkaynak

349.962.604   221.813.790

Net Borç/
Özkaynak

0,2674 1,0355

b) Finansal risk faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, 
gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akışı 
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite 
riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi 
programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, 
Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine 
odaklanmaktadır. 

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 
politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü 
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına 
ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü tarafından 
finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un 
operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle 
riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim 
Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak 
gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru 

riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer 
türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve 
likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli 
risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.

Grup’un finansal risk politikaları ve kredi risk yönetim 
uygulamalarında önceki dönemlere göre önemli bir 
değişiklik olmamıştır.

b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye 
bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle 
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi 
riski olarak tanımlanır. Grup, işlemlerini yalnızca 
kredi güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve 
mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde 
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. 
Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin 
kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi 
riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu 
tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar 
aracılığıyla kontrol edilmektedir. 

Ticari alacaklar, ilişkili taraflardan alacaklar dışında 
çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok 
sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari 
alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi 
değerlendirmeleri yapılmaktadır.
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 31 Aralık 2014

Alacaklar

Banka-
lardaki

Mevduat

Türev
Finansal
Araçlar Diğer

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Raporlama tarihi 
itibarıyla maruz 
kalınan azami kredi 
riski

124.935.047 57.833.907 - 965.853 95.098.674 - -

- Azami riskin teminat, 
vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- 8.950.237 - - -

A. Vadesi geçmemiş 
ya da değer 
düşüklüğüne 
uğramamış finansal 
varlıkların net defter 
değeri

124.935.047 55.381.427 - 965.853 - - -

B. Vadesi geçmiş 
ancak değer 
düşüklüğüne 
uğramamış
varlıkların net defter 
değeri

8.762.743 2.452.480 - - - - -

C. Değer düşüklüğüne 
uğrayan varlıkların net 
defter değerleri

- Vadesi geçmiş (brüt 
defter değeri)

- 2.605.945 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (2.605.945) - - - - -

 - Net değerin teminat, 
vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- - - - - - -

- Vadesi geçmemiş 
(brüt defter değeri)

- - - - - - -

  - Net değerin 
teminat, vs ile 
güvence altına alınmış 
kısmı

- - - - - - -

D. Bilanço dışı kredi 
riski içeren unsurlar

- - - - - - -
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 31 Aralık 2013

Alacaklar

Banka-
lardaki

Mevduat

Türev
Finansal
Araçlar Diğer

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

İlişkili
Taraf

Diğer
Taraf

Raporlama tarihi 
itibarıyla maruz 
kalınan azami kredi 
riski

138.097.731 70.168.260 - 10.614 10.328.419 - -

- Azami riskin teminat, 
vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- 12.421.401 - - -

A. Vadesi geçmemiş 
ya da değer 
düşüklüğüne 
uğramamış finansal 
varlıkların net defter 
değeri

138.097.731 67.913.114 - 10.614 - - -

B. Vadesi geçmiş 
ancak değer 
düşüklüğüne 
uğramamış
varlıkların net defter 
değeri

- 2.255.146 - - - - -

C. Değer düşüklüğüne 
uğrayan varlıkların net 
defter değerleri

- Vadesi geçmiş (brüt 
defter değeri)

- 1.921.371 - - - - -

- Değer düşüklüğü (-) - (1.921.371) - - - - -

 - Net değerin teminat, 
vs ile güvence altına 
alınmış kısmı

- - - - - - -

- Vadesi geçmemiş 
(brüt defter değeri)

- - - - - - -

  - Net değerin 
teminat, vs ile 
güvence altına alınmış 
kısmı

- - - - - - -

D. Bilanço dışı kredi 
riski içeren unsurlar

- - - - - - -
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31 Aralık 2014

Alacaklar
Banka-
lardaki

Mevduat

Türev
Finansal
Araçlar Diğer ToplamTicari Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 
1-30 gün geçmiş

1.866.830 - - - - 1.866.830

Vadesi üzerinden 
1-3 ay geçmiş

9.199.251 - - - - 9.199.251

Vadesi üzerinden 
3-12 ay geçmiş

149.142 - - - - 149.142

Vadesi üzerinden 
1-5 yıl geçmiş

- - - - - -

Vadesini 5 yıldan 
fazla geçmiş

- - - - - -

Toplam vadesi 
geçen alacaklar

11.215.223 - - - - 11.215.223

Teminat vs. ile 
güvence altına 
alınmış kısmı

1.823.094 - - - - 1.823.094

31 Aralık 2013

Alacaklar
Banka-
lardaki

Mevduat

Türev
Finansal
Araçlar Diğer ToplamTicari Alacaklar Diğer Alacaklar

Vadesi üzerinden 
1-30 gün geçmiş

1.201.577 - - - - 1.201.577 

Vadesi üzerinden 
1-3 ay geçmiş

396.744 - - - - 396.744 

Vadesi üzerinden 
3-12 ay geçmiş

656.825 - - - - 656.825 

Vadesi üzerinden 
1-5 yıl geçmiş

- - - - - -

Vadesini 5 yıldan 
fazla geçmiş

- - - - - -

Toplam vadesi 
geçen alacaklar

2.255.146 - - - - 2.255.146 

Teminat vs. ile 
güvence altına 
alınmış kısmı

2.255.146 - - - - 2.255.146 
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Bilanço tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Alınan 
teminatlar

  1.823.094   6.883.397 

b.2) Likidite risk yönetimi  
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Grup Yönetiminin kısa, 
orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, 
likidite riskini tahmini ve fiili nakit akışlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin 
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, 
yönetir. 

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken 
tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya 
dahil edilmiştir.

31 Aralık 2014 

Sözleşme 
uyarınca 
vadeler

Defter değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit
çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)

3-12 
ay arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun 
(IV)

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

Banka kredileri 
ve ihraç edilen 
tahviller

  188.680.069 202.822.467 116.490.318 31.504.949 54.827.200 -

Ticari borçlar     77.805.398 77.805.398 77.805.398 - - -

İlişkili taraflara 
ticari borçlar

      9.052.336 9.052.336 9.052.336 - - -

Toplam 
yükümlülük

275.537.803 289.680.201 203.348.052 31.504.949 54.827.200 -
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31 Aralık 2013

Sözleşme 
uyarınca vadeler

Defter 
değeri

Sözleşme 
uyarınca 

nakit
çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa (I)

3-12 
ay arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)

5 yıldan 
uzun 
(IV)

Türev olmayan
finansal yükümlülükler

Banka kredileri 
ve ihraç edilen 
tahviller

  240.017.729 246.999.488 11.678.834 122.903.784 112.416.870 -

Ticari borçlar     69.928.745 69.928.745  69.928.745 - - -

İlişkili taraflara 
ticari borçlar

 7.191.710 7.191.710   7.191.710 - - -

Toplam 
yükümlülük

317.138.184 324.119.943 88.799.289 122.903.784 112.416.870 -

b.3) Piyasa riski yönetimi 
Grup’un faaliyetleri, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler 
ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faiz oranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altında 
tutabilmek için Grup, çeşitli finansal araçlar kullanmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ve stres 
senaryoları ile de değerlendirilmektedir.

Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, 
önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.

b.4) Kur riski yönetimi 
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
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Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan 
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel 
Para Birimi)

ABD Doları Avro Diğer

1. Ticari alacaklar 5.092.228 1.892.700 249.288 22 

2.a Parasal finansal varlıklar 2.008.616 853.696 9.782 386 

2.b Parasal olmayan finansal varlıklar  -  -  -  - 

3. Diğer  -  -  -  - 

4. DÖNEN VARLIKLAR 7.100.844 2.746.396 259.070 408 

5. Ticari alacaklar -   -   -   -  

6.a Parasal finansal varlıklar -   -   -   -   

6.b Parasal olmayan finansal varlıklar -   -   -   -   

7. Diğer -   -   -   -   

8. DURAN VARLIKLAR -   -   -   -   

9. TOPLAM VARLIKLAR 7.100.844 2.746.396 259.070 408 

10. Ticari borçlar (2.022.586) (871.202) (835) -   

11. Finansal yükümlülükler (16.248.397) (7.006.942) -   -   

12.a Parasal olan diğer yükümlülükler (6.967.696) (3.004.741) -   -   

12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (25.238.679) (10.882.885) (835) -   

14. Ticari borçlar -   -   -   -   

15. Finansal yükümlülükler -   -   -   -   

16.a Parasal olan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER -   -   -   -   

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (25.238.679) (10.882.885) (835) -   

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu 
(19a-19b) - - - -

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünleri tutarı -   -   -   -   

19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünleri tutarı -   -   -   -   

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu                          (18.137.835)   (8.136.489) 258.235 408

21. Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a) (18.137.835)   (8.136.489) 258.235 408

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe 
uygun değeri -   -   -   -   

23. Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı -   -   -   -   
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31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel 
Para Birimi)

ABD Doları Avro Diğer

1. Ticari alacaklar 7.433.038 3.286.582 142.512 -   

2.a Parasal finansal varlıklar 5.440.986 2.520.923 20.630 -   

2.b Parasal olmayan finansal varlıklar  -  -  - - 

3. Diğer 1.027.443 481.396 -   -   

4. DÖNEN VARLIKLAR 13.901.467 6.288.901 163.142 -   

5. Ticari alacaklar -   -   -   -

6.a Parasal finansal varlıklar -   -   -   -   

6.b Parasal olmayan finansal varlıklar -   -   -   -   

7. Diğer -   -   -   -   

8. DURAN VARLIKLAR -   -   -   -   

9. TOPLAM VARLIKLAR 13.901.467 6.288.901 163.142 -

10. Ticari borçlar (157.094) (69.726) (2.819) -

11. Finansal yükümlülükler (6.402.900) (3.000.000) - -

12.a Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -   

12.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   - -   -   

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (6.559.994) (3.069.726) (2.819) -   

14. Ticari borçlar -   -   -   -   

15. Finansal yükümlülükler (14.940.100) (7.000.000) -   -   

16.a Parasal olan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

16.b Parasal olmayan diğer yükümlülükler -   -   -   -   

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14.940.100) (7.000.000) -   -   

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (21.500.094) (10.069.726) (2.819) -   

19.   Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu 
(19a-19b) - - - -

19.a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünleri tutarı -   -   -   -   

19.b Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünleri tutarı -   -   -   -   

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu                          (7.598.627) (3.780.825) 160.323 -   

21. Parasal kalemlerin net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(8.626.070) (4.262.221) 160.323 -

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri

- - - -   

23. Döviz varlıklarının hedge edilen tutarı -   -   -   -   
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Kur Riskine Duyarlılık
Grup, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine 
maruz kalmaktadır. 

Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları ve Avro 
kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere 
Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında 
kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin 
döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade 
etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki 
açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar 
ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10’luk 
kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış 
kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı 
faaliyetler için kullanılan,  krediyi alan ve de kullanan 
tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini 
kapsamaktadır. Pozitif değer, kâr/zarar ve diğer 
özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

Kur Riskine Duyarlılık

31 Aralık 2014 Kâr / Zarar

 Yabancı 
paranın 
 değer 

kazanması 

 Yabancı 
paranın 
 değer 

kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

1 - ABD Doları net 
varlık / yükümlülüğü

  (1,886,771)   1,886,771 

2-  ABD Doları riskinden 
korunan kısım (-)

- -

3-ABD Doları net etki   (1,886,771)   1,886,771 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / 
yükümlülük

  72,842   (72,842)

5 - Avro riskinden 
korunan kısım (-)

- -

6- Avro net etki   72,842   (72,842)

TOPLAM (1,813,929) 1,813,929

31 Aralık 2013 Kâr / Zarar

 Yabancı 
paranın 
 değer 

kazanması 

 Yabancı 
paranın 
 değer 

kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 

1 -ABD Doları net 
varlık / yükümlülüğü

  (806,943)   806,943 

2-ABD Doları riskinden 
korunan kısım (-)

- -

3-ABD Doları net etki   (806,943)   806,943 

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / 
yükümlülük

  47,078   (47,078)

5 - Avro riskinden 
korunan kısım (-)

- -

6- Avro net etki   47,078   (47,078)

TOPLAM (759,865) 759,865

Faiz Oranı Riski Yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden 
borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz 
bırakmaktadır. Söz konusu risk, Grup tarafından, 
faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli faiz oranı 
sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar 
arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, 
yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz 
oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması 
için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece 
optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, 
gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi 
gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında 
kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde türev 
olmayan finansal enstrümanların maruz kaldığı faiz 
oranı riskleri baz alınarak belirlenmiştir. Değişken faizli 
yükümlülüklerin analizinde yıl sonundaki bakiyenin 
tüm yıl boyunca var olduğu varsayımı kullanılmıştır. 
Grup yönetimi, faiz oranlarında %1’lik bir dalgalanma 
beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey 
yönetime yapılan raporlamalarda da kullanılmaktadır.
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Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli araçlar

31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

Finansal 
Yükümlülükler

188.680.069 240.017.729 

Faiz oranlarının %1 daha yüksek/düşük olması durumunda Grup’un vergi öncesi faiz giderleri 162.232 TL
(31 Aralık 2013: 213.430 TL); vergi sonrası faiz giderleri 129.858 TL (31 Aralık 2013: 170.774 TL) daha yüksek/
düşük olacaktı.

DİPNOT 31 – FİNANSAL ARAÇLAR

Finansal Araçların Sınıfları ve Gerçeğe Uygun Değerleri

31 Aralık 
2014

İtfa edilmiş
değerinden 
gösterilen
finansal 
varlıklar

Krediler ve
alacaklar 

Satılmaya 
hazır

finansal 
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden 
gösterilen
finansal  
yüküm-
lülükler

Rayiç 
değer 
farkı
gelir 

tablosuna
yansıtılan 
finansal
varlıklar

Defter 
değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit 
benzerleri

95.098.784 -
                       

-   
                       

-   
                       

-   
95.098.784    6

Ticari alacaklar -   57.833.907  
                       

-   
                       

-   
                       

-   
57.833.907    9

İlişkili 
taraflardan 
alacaklar

-   124.935.047  -   -   -   124.935.047 29

Diğer finansal 
varlıklar

-   
                              

-   
3.327.374  - - 3.327.374 7

Finansal yükümlülükler

Finansal 
borçlar

                          
-   

                          
-   

                          
-   

188.680.069 
                          

-   
188.680.069 8 

Ticari borçlar
                          

-   
                          

-   
                          

-   
77.805.398 

                          
-   

77.805.398 9 

İlişkili taraflara 
borçlar

-   -   -   9.052.336 -   9.052.336 29 
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31 Aralık 
2013

İtfa edilmiş
değerinden 
gösterilen
finansal 
varlıklar

Krediler ve
alacaklar 

Satılmaya 
hazır

finansal 
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden 
gösterilen
finansal  
yüküm-
lülükler

Rayiç 
değer 
farkı
gelir 

tablosuna
yansıtılan 
finansal
varlıklar

Defter 
değeri Not

Finansal varlıklar

Nakit ve nakit 
benzerleri

10.330.825 -
                       

-   
                       

-   
                       

-   
10.330.825 6

Ticari alacaklar -   70.168.260 
                       

-   
                       

-   
                       

-   
70.168.260 9

İlişkili 
taraflardan 
alacaklar

-   138.097.731 
                       

-   
                       

-   
                       

-   
138.097.731 29

Diğer finansal 
varlıklar

-   
                              

-   
4.564.874 - - 4.564.874 7

Finansal yükümlülükler

Finansal 
borçlar

                          
-   

                          
-   

                          
-   

240.017.729 
                          

-   
240.017.729 8 

Ticari borçlar
                          

-   
                          

-   
                          

-   
69.928.745 

                          
-   

69.928.745 9 

İlişkili 
taraflara 
borçlar

                          
-   

                          
-   

                          
-   

7.191.710 
                          

-   
7.191.710 29 
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Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
• Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada 
 işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

• İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede  belirtilen 
 borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan 
 girdilerden değerlenmiştir.

• Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
 bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.  

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar
31 Aralık

2014
1. Seviye

TL
2. Seviye

TL
3. Seviye

TL

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara
yansıtılan finansal varlıklar

- - - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - 3.327.374 

Toplam - - -  3.327.374 

Raporlama tarihi itibarıyla
gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar
31 Aralık

2013
1. Seviye

TL
2. Seviye

TL
3. Seviye

TL

Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara
yansıtılan finansal varlıklar

- - - -

Satılmaya hazır finansal varlıklar - - - 4.564.874 

Toplam - - - 4.564.874 

DİPNOT 32-BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
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KALİTE BELGELERİ



114 TAT GIDA 2014 FAALİYET RAPORU
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