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SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 20.04.2022 

Tarihinde Yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay 

Sahiplerimizden Gelen Sorulara Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 maddesi Uyarınca 

Verilen Cevaplar  

 

İşbu doküman, 20.04.2022 tarihinde saat:10:30’da yapılan Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan 

Genel Kurul toplantısının görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Söktaş Tekstil 

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yönetimine yöneltilen sorulara verilen cevaplara ilişkin 

olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5’no’lu maddesi kapsamında Şirket yatırımcı 

ilişkileri bölümü tarafından düzenlenmiştir. 

 

*Gündemin 2.Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap: 

Soru: Bugüne kadar ki kazanımların mevcut borçların kapatılması için yeterli olmadığı ve 

finansman giderlerinin yüksek seyrettiği belirtildi, bunlara çözüm için getirilen Efeler 

Çiftliği’nin halka arzı ve şirket arsalarının satışı konularında yönetim kurulundan bilgi istendi. 

Ayrıca, Efeler Çiftliği’nin halka arz bedelinin düşük olduğu, bu halka arzdan gelecek gelirin bu 

borçları kapatmada yeterli olmayacağının düşünüldüğü belirtilerek, arsa satış işlemlerinin ne 

zaman tamamlanacağı hakkında bilgi istendi. 

Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap: 

Arsa satışınn Türkiye genelinde duyurulduğu ve arsa satışıyla ilgili bugüne kadar tatmin edici bir 

teklifin gelmediği belirtildi. Efeler Çiftliği’nin geçen yıl ki halka arz işlemlerinin bazı 

gerekçelerle gerçekleşmediği, bu yıl sürdürülen çalışmaların tahminen Haziran döneminde 

sonuçlanacağı bilgisi verildi. Efeler Çiftliği’nin halka arz bedelinin düşük olmasının nedeniyle 

ilgili olarak; mevcut ekonomik şartlar, genel uygulamalar sebebiyle iskontoyla halka açılma 

gerçekleştirildiğini,  ilerleyen dönemlerde gerçek değerine ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi. 

 

 

*Gündemin 4.Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap: 

Soru: Maddi duran varlıklarda yeniden değerlemenin hangi mevzuata göre yapıldığı, 

amortisman tutarlarındaki artışın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, ayrıca kapsam dışı gelir 

giderler içinde yer alan tutarın nasıl hesaplandığı soruldu. 

Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap: 

Maddi duran varlıklardaki yeniden değerlemenin sadece UFRS raporlamasında yapıldığı ve bu 

değerlemenin SPK tarafından onaylı bağımsız kuruluşlarca yapıldığı söylendi. Bu kapsamda 

hesaplanan değer artışlarının öz sermaye hesapları içinde izlenmekte olduğu, amortismanlardaki 

artışın da yeniden değerlemeden kaynaklanmakta olduğu belirtildi. Diğer taraftan riskten 

korunma kayıp kazançlarının UFRS çerçevesinde ve   TMS 9 kapsamında, ihracat gelirleri ile 

uzun vadeli dövizli yükümlülükler kıyaslanarak yapılan teknik bir uygulama olduğu ve bu 

çerçevede uzun vadeli kredilerden oluşan kur farkı tahakkuklarının fiili ödeme zamanına kadar 

tehir edilmiş olduğu bilgisi de verildi. 
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*Gündemin 14.Maddesine İlişkin Soru Ve Cevap: 

Soru: -Borsada işlem gören birçok şirketin yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları ile 

geleceğe yönelik beklentilerini paylaştığı ifade edildi,Söktaş’ın da benzer sunumlar yapmasının 

iyi olabileceği belirtilerek Söktaş’ın 2022 yılı beklentileri ile ilgili bilgi istendi. 

 -Efeler Çiftliği’nde et satışı yapılması hususunda talepte bulunuldu.  

Genel Kurul Toplantısı Sırasında Verilen Cevap: 

-SPK mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamalarının yapıldığı, 2022 ve 2023 yıllarının 

şirketlerimiz açısından olumlu geçeceğinin temenni edildiği belirtildi. 

-Mevcut durumda sadece süt ve peynir satışının bulunduğu, et satışının gündemde olmadığını,  

ilerleyen  dönemlerde değerlendirilebileceği belirtildi. 

 
 
 

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 
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