
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE İLİŞKİLİ 

TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE 

İLİŞKİN AÇIKLAMA 

 

A. Genel Bilgi 

 

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ’in 

(Tebliğ) 10.maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca ortaklıklar ve bağlı 

ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap 

dönemi içerisindeki tutarının; Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara 

göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık 

finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10’dan fazla bir orana ulaşacağının 

öngörülmesi durumunda,  işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin 

olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. 

 

 2014 yılı içerisinde Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş 

olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan 

finansal tablolarımızın ilgili dipnotunda açıklanmış olup, 2015 yılında da ilişkili taraflarla 

yaygın ve süreklilik arzeden işlemlerin devam edeceği öngörülmektedir. Bu raporda %10 

sınırını aşacağı öngörülen alış ve satışların piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir. 

 

B. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye İlişkin Bilgiler 

 

Türkiye’nin önde gelen lider fleksibıl ambalaj üreticisi olan Bak Ambalaj, güçlü sermaye yapısı, 

tecrübeli ve dinamik çalışanları, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi uygulamaları ile 1973'den 

bu yana çeşitli sektörlerin önde gelen şirketlerine hizmet vermektedir.  

 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve 4 ayrı tesiste faaliyetlerini yürüten Bak 

Ambalaj; bu sayede müşterilerine en üst seviyede, sürekli ve sürdürülebilir bir hizmet 

sağlayabilmektedir. 

 

Şirket 500’ü aşkın çalışanı ile çeşitli sektörlere baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksibıl 

ambalaj üretmektedir ve düzenli olarak gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde üretim portföyünü 

istikrarlı olarak genişletmektedir. Bak Ambalaj üretiminin %74’ünü özellikle Batı Avrupa 

ülkelerine ihraç etmek suretiyle ülkemizin ihracatına önemli katkılarda bulunmaktadır. 

 

 

C. İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına 

Uygunluğuna İlişkin Bilgiler 



 

SPK’nun 3 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (II-17.1) nolu 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesinde belirtildiği üzere 2014 yılında ilişkili taraflardan 

Polibak Plastik Film San.ve Tic. A.Ş.ile yaygın ve süreklilik arz eden 42.146.212  TL tutarında 

alış, 1.842.236 TL Tutarında satış , Bareks Plastik A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden 

26.890.735  TL tutarında alış, 1.413.855 TL Tutarında satış gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu alış tutarları kamuya açıklanan 31.12.2014 tarihli finansal tablolardaki satışların 

maliyetinin % 10’unu aşmış, söz konusu satış tutarları ise kamuya açıklanan 31.12.2014 tarihli 

finansal tablolardaki hasılat tutarının % 10’unu aşmamıştır. 

 

D. Sonuç 

 

Şirketimizin ilişkili tarafları Polibak A.Ş. ve Bareks A.Ş. ile varlık ve hizmet alım-satım 

işlemlerinde uygulanan fiyatların piyasa koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının 

gerçekleştirilmesinde oluşabilecek riskler değerlendirildiğinde, emsallere uygun olarak tesbit 

edildiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda ilişkili taraflarla olan varlık ve hizmet alım-satım 

işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da şirketimizin faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde devam 

edecektir. 

 

 

 
 

http://www.ticaretkanunu.net/kurumsal-yonetim-tebligi-ii-17-1/

