
29.05.2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızın ilgili şablon kullanılarak yeniden gönderilmesi hakkında

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da 

İmkansız Hale Gelmesi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Özet Bilgi



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale 
Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 29.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Fiili ana iş kolumuz kumaş üretiminin toplam iplik 
ihtiyacının bir kısmını karşılayan iplikhane 
bölümünün üretiminin durdurulması.

Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi İplikhane bölümü iplik üretim kısmı

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Nedeni

Mevcut iplik üretimi tesisimizin ekonomik bir tesis 
olmaktan çıkarak; iplik üretiminin rekabet 
edebilirliğini yitirmesi, maliyet ve kalite avantajı 
sağlayan iplik temin edilecek tedarikçiler bulunması, 
yurt içi/yurt dışı piyasalarda güçlü bir iplik tedarik 
ağına sahip olunması

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi 29.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Geçerlik Tarihi

03.07.2017

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Şirketin Toplam Üretimine Etkisi

-

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi

-

Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin 
Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı

Durdurulan iplik üretimi toplam maliyetinin 
konsolide üretim maliyeti içindeki payı %7'dir. 
Konsolide satışlara etkisi bulunmamaktadır.

İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Yaklaşık 75 kişi
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı Yaklaşık 2.145.000 TL
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler -
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken 
Olaylar

Yeniden faaliyete başlanılması şu an için 
düşünülmemektedir.

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih -

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliğini etkileyecek bir durum 
bulunmamaktadır.

Açıklamalar

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da 
İmkansız Hale Gelmesi



Şirketimizin 29.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

  

1.  28.01.2017 tarihli Yönetim  Kurulu toplantısında; iplik üretiminin  azaltılması ile ilgili araştırma  yapılması yönünde 
alınan karar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde;

  

•  Türkiye ve Uzak Doğu'da artan iplik yatırımları  karşısında mevcut iplik üretimi tesisimizin ekonomik bir tesis olmaktan 
çıkarak; iplik üretiminin rekabet edebilirliğini yitirmesi,

  

•    Maliyet ve kalite  avantajı sağlayan iplik temin edilecek  tedarikçiler bulunması, Hindistan'da  kurulu fabrikamızda 
iplikhane tesisi olmadan yılda 1500 tonluk tüm iplik ihtiyacının dışarıdan karşılanması modelinin olumlu  sonuç vermesi, 
bu sayede satın alma açısından önemli deneyim kazanılması, yurt içi/yurt dışı piyasalarda fiyat/kalite dengesinde son 
derece rekabetçi koşullarla güçlü bir iplik tedarik ağına sahip olunması,

  

nedenleriyle iplikhane bölümü iplik üretim kısmının tamamen kapatılmasına, dışarıdan tedarik edilecek ipliğin büküm 
işleminin yapıldığı tesiste ise daralmaya gidilmesine,

  

2. İplik üretim bölümünün kapatılmasına bağlı olarak yaklaşık 75 kişinin iş akdinin 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 
feshine,

  

3. İplik üretim bölümünde yer alan tüm makine/ekipmanların ve işletme malzemelerinin satışına, büküm işletmesinde 
yer alan 12 makinadan 5 adedinin, 2 adet katlama makinasından 1 adedinin satılmasına,

  

4.  İplik üretim bölümünün  kapatılmasının aşağıdaki nedenlerle SPK mevzuatı  çerçevesinde önemli nitelikte  işlem 
olmadığına,

  

•   Söktaş Tekstil A.Ş.'nin iplik üretimini sadece bağlı ortaklığı  Söktaş Dokuma A.Ş.'ye satması nedeniyle, konsolide mali 
tabloları dikkate alındığında;  iplik üretiminin durdurulmasının SPK  düzenlemeleri çerçevesinde kamuya  açıkladığı 
konsolide ciroya etkisinin olmaması,

  

•   Kapatılacak iplik üretim bölümü makine ve ekipman net defter değerinin 31.3.2017 itibarıyla 7.7 milyon TL, aynı tarihli 
yayınlanmış olan Söktaş Grup konsolide toplam aktifler içindeki payının ise %1 olması,



  

•     Kapatılacak  iplik üretim bölümü nedeniyle iş akdi feshedilecek kişi  sayısının 31.3.2017  itibarıyla yayınlanmış olan 
çalışan sayısı içindeki payının %4 olması, 

  

•   Söktaş Tekstil A.Ş.'nin bütün iplik üretimini bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş.'ye satması, bu 
satışın grubun toplam iplik ihtiyacının 2016 yılında  %19'unu, 2017 ilk dört ayında sadece %16'sını karşılaması, geri kalan 
kısmın zaten diğer firmalardan tedarik ediyor olması,

  

•   Grubun, fiili ana iş kolu olan kumaş üretiminin devam ediyor olması.

5. Yukarıdaki kararlarla ilgili kamuya gerekli açıklamaların yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu 
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan 
ederiz.


