
Halı dokuma tezgâhlarının revizesi ve doğalgaz ünitelerinin kömüre dönüştürülmesi nedeniyle üretime ara verilmesi 
hk.

BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE 
SANAYİ 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? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Halı dokuma tezgâhlarının revizesi ve doğalgaz 
ünitelerinin katı yakıta dönüştürülmesi nedeniyle 
üretime ara verilmesi hk.

Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Halı dokuma tezgâhlarının revizesi ve doğalgaz 
ünitelerinin katı yakıta dönüştürülmesi nedeniyle 
üretime ara verilmesi hk.

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Nedeni

Halı dokuma tezgâhlarının revizesi ve doğalgaz 
ünitelerinin katı yakıta dönüştürülmesi sırasında 
ısınma son işlemler çalışmayacağı için ğretim 
yapılamayacak.

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi 31.01.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Geçerlik Tarihi

28.02.2022

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Şirketin Toplam Üretimine Etkisi

Yıllık üretime oranla yaklaşık 1 aylık üretimde azalma
olacak fakat dönüşümden sonra hem tezgahlarda 
üretim artışı gerçekleşecek, hemde dönüşümden 
dolayı nakdi tasarruf sağlanacak.

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin 
Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi

Mevcut stoklardan satışlar devam edecek.

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

Tamamen durdurulacak

İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı Yok
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı Yok

Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Tezgahların verimliliğinin arttırılması ve artan 
doğalgaz maliyetlerinin dönüşüm ile asgariye 
indirilmesi.

Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken 
Olaylar

Dokuma tezgahlarının revizelerinin ve dogalgaz 
kömür dönüşümünün tamamlanması

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih 28.02.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği Yaklaşık 1 aylık süreçte üretim yapılmayacak.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da 
İmkansız Hale Gelmesi



Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği; 

Yönetim Kurulumuz fabrikanın daha verimli çalışması için aşağıdaki belirtilen aksiyonları almaya karar vermiştir. 

A) 5 adet üretim tezgâhının bakımının yapılması.

Tezgâhlarımız şu ana kadar etkili bir bakım yapılmamasından dolayı yüzde 30 kapasite ile çalışmaktadır. Yüzde 60 kayıp 
kapasitenin yerine konulması elzem olmuştur. Bu kapasite kaybının birim maliyete olan etkisi rekabet gücünü önemli 
ölçüde etkilemektedir.

Tezgâh başına 100 bin TL toplam 500 bin TL olacak bakım işleminin ardından verimlilik artırılarak günlük hali üretim 
kapasitesi 2.500 m2 den 7.500 m2 ye çıkarılması hedeflenmektedir. OSB gaz kesintilerini verime çevirmek için yapılan bu 
adım sayesinde fabrikanın faaliyet kari olumlu şekilde etkilenecektir.

B) Doğalgaz ve Elektrik  Fiyatlarının3 kata yakın artması nedeni ile aylık 200.000 TL olan enerji gideri  600.000 TL'ye 
çıkmıştır. Doğalgaz tedarik problemi de siparişlerin zamanında yetişmesi önünde ciddi engel olacağı açıktır.

Bakım döneminde doğalgaz üniteleri, katı yakıt altyapısı ile çalışır hale getirilecektir.

Bu kapsamda 450.000 TL yatırım yapılarak 20 gün içerisinde tesisimiz kömür enerjisine dönüştürülecektir. 400.000 TL 
olan fatura bedelinin bu dönüşümle 75.000 TL seviyelerine inmesi hedeflenmektedir.

Sonuç olarak mevcut makinelerin kapasitesinin arttırılması ile işçi birim maliyeti 60 TL/m2 den 20 TL/m2 ye düşecektir. 
Atıl kapasitenin kullanılabilir hale getirilmesi ile enerji  maliyetleri ise 600 bin TL seviyesinden 200 bin TL sevilerine 
çekilmesi hedeflenmektedir.  Sadece enerji dönüşümünün kazancı mavi yaka istihdamının maaşı kadardır.

Fabrikanın verimli çalışması rekabet gücünü arttıracak ve zamanında hiç yapılmamış bu aksiyonların yerine getirilmesine
dönük yapılacak olan çalışmalar nedeniyle;

 1 Şubat 2022 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arası tüm çalışanlar ihtiyaç duyulduğu günlerde çağrılarak,  işyerinin devamlılık 
gerektiren bölümlerinde ise yapılacak planlamalar ile çalışmaya devam edecekler, çalışılmayan günler için  ise ücretli 
olarak izinli sayılacaklar ise tüm çalışanlarımız normal mesailerinde işbaşı yapacaklardır. günü 1 Mart 2022

                    

Bu dönüşüme destek veren tüm çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz.

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.


