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SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2003 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay
3.
4.
5.
6.
7.
8.

sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim
Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
2003 takvim yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması. Bilanço sonucu tahakkuk eden karın dağıtımı ile ilgili karar alınması.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibraları.
Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini.
Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin tayini.
10. 2004 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen
Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması.
11. Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

12. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine
izin verilmesi.
13. Dilek ve temenniler.

Sayın Ortaklarımız,
Şirketimizin 2003 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve
onayınıza sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.
Dünya piyasalarındaki gelişmeler, Irak savaşı ve Uzak Doğu rekabeti nedeniyle oluşan
talep baskıları sonucunda, toplam satış miktarı %15 azalmış olmasına rağmen satış
tutarındaki reel düşme %10’un altında kalmıştır. 2002 yılında 41 milyon ABD Doları olan
ihracat hacmimiz 2003 yılında 47 milyon ABD Doları’na yükselmiştir.
Tekstil sektörünün en prestijli fuarı Paris Premiere Vision’a Avrupa Birliği dışından davet
edilen ilk 12 katılımcı arasında yer alan şirketimiz, 2002 yılından bu yana bu fuara iştirak
ederek hedef müşteri kitlesine kolleksiyonlarının tanıtımını ilk elden yapmaktadır.
Katma değeri yüksek ürünlerin pazarlanmasında anahtar rol oynayan kolleksiyon ve
tasarım ile müşteri ve ürün çeşitlendirmesi faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.
1997 yılında belirlediğimiz “2003 yılına kadar gömleklik kumaşta dünyada öncelikle tercih
edilen firma olmak ve kurumsal mükemmellik alanında örnek oluşturmak” hedefimize
büyük ölçüde ulaşmış bulunuyoruz.
Dünya piyasalarındaki gelişmeler ve 2005 yılında kotaların kalkmasının sonuçlarını
değerlendirmek üzere, 29-30 Mart 2003 tarihlerinde “arama konferansı” düzenlenmiştir.
Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ilgili paydaşlardan ve yetkililerden meydana gelen
33 kişilik bir grupla yapılan konferans sonucunda:
Misyonumuz:
Sektör lideri olanları her alanda aşabilecek mükemmeliyete erişmek
Öz değerlerimiz:
-

Her bir paydaşı için ve her alanda bir güven müessesesidir
- Yöreye karşı sorumluluk
Vizyonumuz:

İpliği boyalı gömleklik kumaşta 2008’de dünya lideri olmak
olarak tespit edilmiştir.
Uzun vadeli finansman kaynaklarını tercih politikamız doğrultusunda, 2003 yılındaki
yatırımlar için TSKB’den yedi yıl vadeli ve 2.7 milyon EUR tutarında leasing kredisi
kullanılmıştır.
Kapasite artırımı yatırımlarımızın tamamlanmasını müteakip son iki yıldır gerçekleştirilen
yenileme, kalite artırıcı ve ürün çeşitlendirici yatırımlarımız, 2004 yılında da devam
edecektir.

2002 yılından sonra 2003 yılı faaliyetlerimiz de karla sonuçlanmış olup, 1997 yılından bu
yana yüksek tutarlı yatırımlarımız, iç ve dış ekonomilerde yaşanan olumsuz gelişmeler
nedeniyle fırsat bulamadığımız kar payı dağıtımı imkanı doğmuştur.
Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketlerin enflasyon muhasebesini uygulama
zorunluluğu 2003 yılı sonundan itibaren başlamıştır. Diğer taraftan, 01.01.2005 itibariyle
yürürlüğe girecek olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’yla uyumlu Seri: XI
No: 25 sayılı tebliğ hükümlerinin isteyen şirketlerce 31.12.2003’ten itibaren
uygulanmasına da imkan tanınmıştır. Şirketimiz, bir yıl sonra mecburi olacak uluslararası
geçerliliği olan bu yeni standartları 31.12.2003 tarihinden itibaren uygulama kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu açıklamaları çerçevesinde, faaliyet raporumuzun ekinde bu yeni
standartlara (Seri XI No 25) göre hazırlanmış mali tablolar yer almaktadır. Ayrıca, genel
kurulca karar verilecek kar dağıtımı da aynı mali tablolar (Seri XI No 25) üzerinden
yapılacaktır. İlk uygulama olduğundan, 31.12.2003 itibariyle öz sermaye hesaplarının
önceki ve yeni standartlar açısından kıyası aşağıda sunulmuştur:
31.12.2003 itibariyle,
kar dağıtımı öncesi
(TL’milyon)

Ödenmiş Sermaye
Emisyon Primi
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Değer Artış Fonu, diğer
Özser.Enf.Düzeltme Farkları
Geçmiş yıllar karı/(zararı)
2003 yılı net dönem karı
TOPLAM ÖZ SERMAYE

T.T.K. hükümlerine
göre hazırlanmış
mali tablolar
(Şirket kanuni
denetçilerince
denetlenmiş)
2,400,000
183,847
96,843
344,056
51,026,080
(3,266,863)
9,790,771
60,574,734

SPK Tebliğ Seri XI/1:
31.12.2003’e kadar
uygulanan
standartlar
(bağımsız
denetimden
geçmemiş)
2,400,000
183,847
96,843
344,056
50,690,370
(2,747,603)
9,197,928
60,165,441

SPK Tebliğ SeriXI/25:
31.12.2003’ten
itibaren uygulanmaya
başlanan standartlar
(bağımsız
denetimden
geçmiş)
2,400,000
183,847
96,843
344,056
68,111,751
3,433,728
7,891,180
82,461,405

Ülkemizde 2003 yılında uygulanan istikrar politikaları sonucunda ekonomik göstergelerde
olumlu gelişmeler olmuştur. 2002 yılında %31 olan enflasyon (TEFE) 2003 yılında %14’e
gerilemiştir. Türk Lirası ise ABD Doları ve EUR para birimleri sepetine karşı 2003 yılında
%7 değer kazanmıştır. Satışlarımızın büyük çoğunluğunun yabancı para olması nedeniyle
Türk Lirası’nın değer kazanması sonucunda brüt satış kar marjımızda düşme görülmesine
rağmen, yabancı para borçlarımız nedeniyle finansman giderlerimizde de göreceli bir
azalma olmuştur.
Ülke ekonomisinin %5 büyümesine rağmen iç talepteki canlanma sınırlı kalmıştır. İç
piyasadaki bu durumun 2004 yılında da devam etmesi tahmin edilmektedir.
Avrupa piyasalarındaki canlanmanın gecikmeli olacağı, artan Çin ve Uzak Doğu rekabeti
nedenleriyle yurt dışı piyasalardaki talep baskısının devam edeceği beklenmektedir.
Esnek üretim kabiliyetimiz, ürün geliştirme, müşteri çeşitlendirme ve satış ağı
örgütlenmesine ağırlık veren pazarlama politikamız sayesinde, tüm bu zorluklara rağmen
tatminkar bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyoruz.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı

Görevi

Görev Süresi

Muzaffer Müfit Kayhan............................... Başkan......................... 01.01.2003-31.12.2003
Muharrem Hilmi Kayhan.............. Bşk. Vekili, Murahhas Üye........... 01.01.2003-31.12.2003
Eyüp Hilmi Kayhan...................... Bşk. Vekili, Murahhas Üye .......... 01.01.2003-31.12.2003
Korkmaz İlkorur ............................................ Üye............................ 01.01.2003-31.12.2003
Vecdet Kayhan ............................................ Üye............................ 01.01.2003-31.12.2003
Mustafa Tevfik Göktepe ............................... Üye............................ 01.01.2003-31.12.2003
Metin Çelikez................................................ Üye............................ 01.01.2003-31.03.2003
Levend Beriker.............................................. Üye............................ 31.03.2003-31.12.2003

DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN DENETÇİLER
Adı Soyadı

Görev Süresi

Necati Gürel……………………………………………...………………01.01.2003-31.12.2003
Metin Çelikez..…………………………………………...………………31.03.2003-31.12.2003

Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.
Şirketimizin hisseleri İ.M.K.B.’da işlem görmekte olup, sermayemizde %10 ve daha fazla
payı olan ortaklarımız aşağıda listelenmiştir:

Kayhan Holding A.Ş.
Muharrem Hilmi Kayhan
Eyüp Hilmi Kayhan

Sermaye payı
(Milyon TL)
507,810
338,051
338,398

Toplam sermaye
içindeki oranı
% 21.16
% 14.09
% 14.10

YATIRIMLARIMIZ
2003 yılında yapılan başlıca yatırımlarımız, iplikhane tesisinde yenileme, dokuma
tesisinde yenileme ve ürün çeşitliliği sağlama, boya-apre tesisinde ürün çeşitlendirme ve
kalite iyileştirme, iplik boya tesisinde otomasyon amacıyladır. Dokuma tesisindeki
yenileme kapsamında 54 adet dokuma tezgahı satılıp yerine 36 adet yenisi alınmıştır. 4.9
trilyon TL’si Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere toplam 5.2 trilyon TL yatırım
harcaması yapılmıştır.
2004 yılı için iplikhane tesisinde yenileme, dokuma ve boya-apre tesislerinde kalite
iyileştirmeye yönelik yatırımlar planlanmıştır. Planlanan yatırım tutarı yaklaşık 2.5 milyon
ABD Doları’dır.

ÇEŞİTLİ GELİŞMELER
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı,
2002 yılının sonunda 11,250 TL iken 2003 yılının sonunda 11,900 TL olmuştur.
Şirketimizin dahil olduğu meslek kolunda, 2002 yılı sonuçlarıyla dereceye girerek Ege
Bölgesi Sanayi Odası’ndan 2001 yılında olduğu gibi aşağıdaki Başarı Belgelerini almıştır:
-

En yüksek ihracat
En yüksek istihdam
En yüksek yatırım

Şirketimizin kalite çemberlerinden “Grup 4 Ekim”, 16-17 Nisan 2003 tarihlerinde İzmir’de
düzenlenen 4. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’ndaki Ege Bölgesi “Yılın Başarılı Ekibi”
yarışmasında “Başarı Ödülü” kazanmıştır.

ÜRETİM BİLGİLERİ
Boya-apre tesisimizde 15,563 km mamul kumaş üretilmiş olup, dokuma tesisindeki ham
kumaş üretimi 14,054 km’dir.
2003 yılı Ring iplik üretimimiz 2,173 ton, Open End iplik üretimimiz 754 ton olarak
gerçekleşmiştir. Bükümhanede 584 ton iplik bükülmüş, iplik boyahanesinde 1,599 ton iplik
boyanmıştır.

SATIŞLARIMIZ
2003 yılında 15,755 km kumaş ve 141 ton iplik satışı yapılmıştır.
Brüt satış hasılatımız bir önceki yıla göre %1 artarak 94.8 trilyon TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yurt içi satışlarımız %13 azalarak 24.4 trilyon TL, yurt dışı satışlarımız %8 artarak 70.4
trilyon TL olmuştur. Yapılan ihracat 47 milyon ABD Doları’na ulaşmıştır.
(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan TL satış tutarları tarihi kayıt değerleri üzerinden ifade
edilmiştir.)

SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ
Şirketimiz, bu güne kadar ihracat piyasalarında kazandığı deneyim, son yıllarda katma
değeri yüksek ürünler için yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği önem
sayesinde, ihracat hacmini yükseltmiştir. Bu konudaki çalışmalar aynı hızla devam
etmektedir.
Katma değeri yüksek olan ipliği boyalı gömleklik ve düz boyalı spor giyim kumaşlarımızın
satış performansında, ürün çeşitlendirmesinin ve yeni piyasaların olumlu etkisi vardır.
Dünyanın önde gelen markaları her geçen gün müşteri portföyümüze dahil olmaktadır.
2003 yılı içerisinde AVANTJACQUARD kolleksiyonu ile son teknolojik ve kimyasal
yenilikleri iceren ARCHICHEM serisi piyasaya sunulmustur.
ARCHICHEM, Soktas’ın teknolojik ve kimyasal yenilikleri kullanarak akıllı, kolay kullanımlı
kumaşlarını içermektedir. ARCHICHEM, “architectural studies” ve “chemical treatments”
İngilizce deyimlerinin birleşmesinden oluşan bir markadır.
Yıl içinde katıldığımız ve 2004’te katılacağımız fuarların listesi aşağıdadır:
-

Paris - Premiere Vision (2003 ve 2004)

-

Madrid - Tekstil Moda (2003)

-

New York - Türk Tekstil Sergisi (2003 ve 2004)

-

Londra - Türk Tekstil Sergisi (2003 ve 2004)

-

Şangay - Intertextile (2003 ve 2004)

-

Moskova - Russion Week (2003 ve 2004)

-

Münih - Fabric Start-Precollections (2004)

2002 yılında başlatılmış olan FAST FORWARD “stoktan hızlı sevkiyat“ kolleksiyonumuza
2003 yılında yapılan ilaveler ile programdan satışlarda büyük bir artış sağlanmıştır.
Piyasalardaki termin hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden
geçirilmekte ve gereken iyileştirmeler yapılmaktadır.

ÜST YÖNETİM KADROMUZ
Ticaret Müdürü............................................... : Remzi Korkut
Mali İşler ve Kontrol Müdürü.......................... : Nihat Fadıl Erten
Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü.......... : Seyhan Aktemur
Planlama Müdürü........................................... : Bekir Bora Karakaş
Terbiye-İplik Boya Koordinatörü..................... : Hacı Ali Öner
İplikhaneler, Kalite Güvence ve
İnsan Kaynakları Müdürü............................... : Mehmet Yılmaz
İplik Boya Müdürü.......................................... : Uğur Köklü
Dokuma Müdürü............................................ : Alper Aktemur
Terbiye Müdürü.............................................. : Zehra Sergül Kocatürk
Yardımcı İşletmeler Müdürü........................... : Kadri Armağan
Ticaret Müdürü Remzi Korkut, 01.01.2004 tarihi itibariyle SÖKTAŞ Ege Serbest Bölge
Müdürlüğü görevine getirilmiş, Ticaret Müdürlüğü'ne Zeynep Demirel atanmıştır.

PERSONELİMİZ
31.12.2003 tarihi itibariyle şirketimizde 1,361 kişi çalışmaktadır.
Bağlı bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örme
ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası arasında 21.12.2002 tarihinde imzalanan ve
01.09.2002 - 31.08.2004 Dönemi için geçerli olacak 19. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi
hükümlerine göre ücretlere 2003 Ocak ayı için %3, Şubat ayı için %2, Mart ayı için %2,
Nisan ayı için %2, Mayıs ayı için %2, Haziran ayı için %1.6 oranında zam yapılmış,
Temmuz ve Ağustos ayları için zam yapılmamış, Eylül ayı için %1, Ekim ayı için %1.9,
Kasım ayı için %1.4, Aralık ayı için %1.6, 2004 Ocak ayı için %1, 2004 Şubat ayı için %1
oranında zam yapılmıştır.
Maaşlı personelimizin 01.01.2004-30.06.2004 döneminde geçerli olacak maaşları
belirlenmiştir. İkinci yarıyıl için maaşlar, 2004 yılı haziran ayında belirlenecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2003 yılı içinde kabul ederek yayınladığı “Kurumsal
Yönetim İlkeleri” açısından şirketimizin genel durumu hakkında sınırlı değerlendirmemiz
aşağıdaki şekildedir:

-

Özet olarak, şirketimizin uygulama ve prensipleri söz konusu Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin başlıcalarıyla genelde uyumludur.

-

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusunda İlkeler ile şirketimiz uygulamaları
paralellik taşımaktadır.

-

Menfaat sahipleri ya da diğer bir ifadeyle şirketimizin paydaşları, uygulamalarımız
sırasında dikkate alınmaktadır.

-

Pay sahipleriyle ilişkiler açısından mevzuata ve esas sözleşme hükümlerine
uyulmaktadır. Esas sözleşmede birikimli oy kullanımı yer almamakta olup,
eklenmesi düşünülmemektedir.

-

Yönetim Kurulu’muzda bağımsız üye uygulaması düşünülmemektedir.

2004 yılında söz konusu İlkeler’in incelenmesi, uygulanması konularında çalışmalarımız
devam edecektir.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2003 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TEKLİFİ
(SPK Seri XI No 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenerek Genel Kurul’un onayına
sunulan mali tablolar üzerinden hazırlanmıştır.)

Milyon TL

DÖNEM KARI

10,508,094

Ödenecek Vergiler:
- Gelir Vergisi Kesintisi

-2,616,914

Birinci Tertip Yasal Yedek

-394,559

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI

7,496,621

Ortaklara Birinci Temettü
- Tüm Ortaklara
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine

-4,800,000
-53,932

İkinci Tertip Yasal Yedek

-430,357

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

2,212,332

Hisse Başına Kar (Tam TL):
- Adi ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Tam TL)
Hisse Başına Kar Payı (Tam TL):
- Adi hisse senedi sahiplerine (Tam TL)
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Başına Kar Payı (%, 1000 TL nominal üzerine):
- Adi hisse senedi sahiplerine (%)
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)

3,288

2,000
63,449,412

%200
%63,449

DENETÇİ RAPORU
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na
ORTAKLIĞIN:
- Ünvanı:

SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- Merkezi:

Söke

- Sermayesi:

2,400,000,000,000 TL

- Faaliyet Konusu:

Tekstil (İplik, Dokuma, Boya-Apre)

Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev
süreleri, ortak veya şirketin personeli
olup olmadıkları:

Necati Gürel , Metin Çelikez

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı:

31 Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış olup 31
Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ortaklık hesapları defter ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve
varılan sonuç:

28.02.2003, 14.04.2003, 22.05.2003, 18.08.2003,
31.10.2003, 22.12.2003 tarihlerinde yapılan tetkiklerde
Şirket resmi kayıtlarının T.T.K. ve Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü
maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı
bendi gereğince ortaklık veznesinde
yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:

Ortaklık veznesinde 2003 yılında 6 kez kasa sayımı
yapılmış olup kasada bulunan nakitlerin kayıtlarla
mutabık olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü
maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı
bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri
ve sonuçları:

2003 yılı ilgili her ayında şirket resmi kayıtlarında
görülen ve bulundurulması kanunen zorunlu olan
kıymetli evrakların şirket kasasında mevcut olduğu
tespit edilmiştir

İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve
bunlar hakkında yapılan işlemler:

Kanun ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı herhangi
bir işleme rastlanmamış ve Kurulumuza herhangi bir
şikayet olmamıştır.

Şirketin ortakları olup görev süreleri bir yıldır. Şirket
personeli değildirler.

SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi
hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile
genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş
bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemine ait
gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak
yansıtmakta; karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun
bulunmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını
oylarınıza arz ederiz.
Saygılarımızla,

Necati Gürel
Denetçi

Metin Çelikez
Denetçi

