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İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İlişkili Taraf İşlemleri

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

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince hazırlanan "2020 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" 

nun sonuç bölümü ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

İlişkili Taraf İşlemleri

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.



 
  

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 

2020 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF 
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR 

 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden 
İşlemler” başlıklı 10. maddesi gereğince Şirketimizin 2020 yılı konsolide finansal planlaması 
(bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2020 yılı 
hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının; 
 
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların 
maliyetine olan oranının ve 
 
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat 
tutarına olan oranının, 
 
%10’dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda  
 

- 2020 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile Söktaş Pazarlama A.Ş. arasındaki kumaş 
satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin belirlenmesinde 
gerekçeler açıklanarak uygulanan kar marjının önceki yıllarla uyumlu ve makul 
düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 
- 2020 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 

arasındaki ticari olmayan kısa vadeli yükümlülük transferlerinin koşulları önceki 
yıllarla uyumlu ve makul düzeyde olacak şekilde belirlendiği ve söz konusu işlemlerin 
piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
 

Bu anlamda ilişkili taraflar ve bağlı ortaklıklarla olan varlık ve hizmet alış-satış ile 
yükümlülük transferi işlemlerimiz, önümüzdeki yıllarda da Şirketimizin faaliyetlerinin 
sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini esas almak koşulu ile emsallere uygunluk ilkesi 
çerçevesinde devam edecektir. 
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