
30 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NDA  

SORULAN SORULAR  VE VERİLEN CEVAPLAR 

 

Soru: Finansman gideri altında yer alan finansal faaliyetlere ilişkin kur farkı gideri içerisinde neler yer 
almaktadır?  

Cevap: Finansman gideri altında yer alan finansal faaliyetlere ilişkin kur farkı gideri içerisinde Şirketin 
yatırım yapabilmesi ve faaliyetlerini sürdürübilmesi için kullandığı dövizli krediler ve diğer dövizli yabancı 
kaynaklardan kaynaklanan kur farkı giderleri yer almaktadır.  

 

Soru: Finansal risklerden korunma enstrümanları kullanılıyor mu? 

Cevap: Kur riskinin olumsuz etkilerinden korunmak için türev araçlar kullanılmaktadır.  

 

Soru: Araştırma geliştirme giderlerindeki artışın sebebi nedir? 

Cevap: . Menderes Tekstil bünyesinde Tasarım Merkezi ve Ar-Ge Merkezi bulunmaktadır. Bu Birimlerde 
muhtelif proje geliştirmeleri sebebi ile kullanılan hammade, yardımcı malzeme ve yedek parça sarflarının 
yüksek kur ve enflasyon sebebiyle birim fiyatlarındaki yükseliş ve proje sayılarının artması sebebiyle de 
personel sayılarında ve maliyetlerindeki yükseliş araştırma geliştirme giderlerindeki artışa sebep 
olmaktadır. 

 

Soru: Bağımsız Denetim Raporunda Sınırlı Olumlu Görüşün dayanağında yer alan Aktur Araç Muayene 
İstasyonları İşletmeciliği A.Ş.’nin hisselerinin devri ile ilgili 31 Aralık 2021 vadeli alacağın vadesi 
dolmuştur.  Bu tutar ne zaman ödenecektir? 

Cevap: 2022 yılı başında ilgili borcun bir ksımı kapatılmıştır. VUK‘ta da yeri olan teammüler gereği borcun 
vadesi 31.12.2022 tarihine kadar vade farkı tutarı hesaplanıp eklenmek suretiyle uzatılmıştır. Vergisel 
avantajları kaybetmemek adına da tekrar bir vade uzatımı yapılamayacak olup ve borç 31.12.2022 
tarihinde kapatılacaktır.  

 

Soru: İleriki dönemde hammedde fiyatlarındaki artışın brüt karlılığı düşüreceği beklenmekte midir? 

Cevap: Piyasa yakından takip edilmektedir. Intercontinental Exchange (ICE)’de oluşan pamuk fiyatları 
sürekli olarak izlenmekte ve fiyat değişikliklerinden etkilenmemek amacıyla orta vadeli fiyat bağlantıları 
yapılmaktadır. 

 

Soru: Hammadde fiyatlarındaki artışı yutdışı satışlarınıza yansıtabiliyor musunuz? 

Cevap: Global rekabet koşulları sebebiyle bu her zamana mümkün olmamakta ayrıca alıcılara bunu kabul 
ettirmek de çok kolay olmamaktadır. Bu sebeple daha önce sadece ev tekstiline ağırlık verirken son 
dönemde metre malı ve mefruşat ürün grubunda satışlarımıızı arttırmaya başlamış durumdayız ve ürün 
farklılaştırmasına giderek Şirketin 2022 yılı karlılık ve ciro hedeflerini tutturmayı çalışmaktayız. Bu zor 
piyasa koşullarına rağmen Şirketimizin pozisyonunu korumayı hedeflemekteyiz. 

 

Soru: Şirket paylarının geri alımı düşünülmekte midir? 

Cevap: Bu konuya Yönetim Kurulu karar verebilir ama değerlendirmeye alınacaktır.  

 


