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  Özel Durum Açıklaması (Genel) 

1 BİLGEHAN 
ÖZTÜRE  

Yönetim 
Kurulu Üyesi  

ÖZBAL ÇELİK BORU 
SANAYİ TİCARET VE 
TAAHHÜT A.Ş.  

29.09.2015 
19:14:01   

2 
CEMAL 
YÜCEHAN 
ÖZTÜRE  

Yönetim 
Kurulu 
Başkanı  

ÖZBAL ÇELİK BORU 
SANAYİ TİCARET VE 
TAAHHÜT A.Ş.  

29.09.2015 
19:15:48   

 
   
      

Ortaklığın Adresi : 
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü 
Kazım Yücelen Caddesi No:23 
Akdeniz/MERSİN 

Telefon ve Faks Numarası : 324 - 6764858 / 324 - 6764859 
E-posta adresi : ir@ozbal.com 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle 
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
Numarası 

: 216 - 4659697 / 262 - 3351529 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama 
mı? : Hayır 

Özet Bilgi : 16.06.2015 Tarihli BİAŞ Kap Duyurusuna 
İlişkin Açıklama 

 
  AÇIKLAMA: 
 
Borsa Yönetim Kurulu'nun 16/06/2015 tarihli toplantısında, Şirketimiz ile ilgili 
olarak almış olduğu karara ilişkin, Şirketimizce 30/09/2015'e kadar açıklanması 
istenilen tedbirleri aşağıda kamuoyu bilgilerine sunarız. 
 
 
 
Şirketimizin mali verimliliğinin sağlanması ve mali durumunun iyileştirilmesi için 
TTK madde 376 kapsamında çalışmalar yönetim kurulumuzca yürütülmekte olup, 
bu konu 2014 mali yılı olağan genel kurul toplantısında gündem maddesi olarak 
da görüşülmüştür. 
 
Bu kapsamda Şirketimiz'e ait olan ; 
 



(i) Tapuda Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Evci mahallesi, 115 ada, 4 parselde, "Fabrika 
binası, idari bina ve arsası" vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 7.432,00 
m  yüzölçümüne sahip, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde, No:7, 
Akdeniz/Mersin adresindeki Fabrika binası, idari bina ve arsadan oluşan 
taşınmazın ve/veya 
 
(ii) Tapuda Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancı Burnu 
mevkii, 476 ada, 125 parselde, "Arsa" vasıflı olarak kayıtlı bulunan, 23.111,65 
m  yüzölçümüne sahip, Hacıfeyzullah Mahallesi, Yılancıburnu Mevkii, 476 Ada, 
125 Parsel, Kuşadası/AYDIN adresinde bulunan taşınmazın 
Şirketimizin ve yatırımcılarımızın menfaatine olacak şekilde, Sermaye Piyasası ve 
ilgili mevzuata uygun şekilde satılmaları için  yönetim kurulu en geniş şekilde 
yetkilendirilmiştir.  
Bahsi geçen gayrimenkullerin piyasa değerlerinden satılması durumunda, 
özsermayeye ilave bir katkı yapılacak olup , ipoteklerin fek edilerek kaldırılması ve 
ilgili kredilerin kapatılması da finansman yükünün azaltılmasını sağlayacaktır. Bu 
konuda çeşitli teklifler değerlendirilmekte olup, piyasa konjönktürü sebebiyle 
süreç yavaş ilerlemektedir. 
 
Ayrıca hammadde fiyatlarında yaşanan düşüşler sebebiyle üretimi devam eden 
projelerdeki karlılık oranları yükselmektedir. Böylelikle  proje karlılığındaki artışın 
zaman içerisinde mali tablolarda faaliyet karlılığına katkıda bulunması 
beklenmektedir. 
 
Diğer bir konu ise Şirketimizin hak kazanmış olduğu KDV iade alacaklarıdır. Buna 
ilişkin olarak 29.09.2015 tarihinde bağlı olunan Vergi Dairesine (URAY Vergi 
Dairesi), 1.122.294,73 TL tutarında  nakdi kdv iadesi alımına yönelik başvuru 
yapılmış olup, bu hafta içerisinde sunulacak Yeminli Mali Müşavir Raporu ile süreç 
devam edecektir. 
 
Ayrıca sermaye yapısını kuvvetlendirmek amacıyla, yurtiçi yerleşik bir finansal 
kurumdan  danışmanlık alınmaktadır.  
 
 
 
 
Saygılarımızla 
 
 
   
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. 
 


