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ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT A. . 

 

SERMAYE P YASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBL  GERE  HAZIRLANAN 
01.09.2014- 30.09.2014 DÖNEM  YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 

a) Raporun Dönemi:  01.01.2014-30.09.2014 
Ortakl n Ünvan :  Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A. . 

 
10.04.2014 tarihinde yap lan 2013 y  Ola an Genel Kurul Toplant ’nda Yönetim 
Kurulunu’nun ikisi ba ms z üye olmak üzere a da isimleri verilen toplam alt  üyeden 
olu mas na, Yönetim Kurulu’nun üç y l süre ile görev yapmas na karar verilmi tir.  
Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri a da sunulmu tur. 
 
  
Ad -Soyad   Görevi      Görev Ba l. Tarihi        Görev Bit. Tarihi 
C. Yücehan Öztüre  YK Ba kan  10.04.2014  10.04.2017 
Bilgehan Öztüre YK Üyesi  10.04.2014  10.04.2017 
H. Tufan Ball   YK Ba kan Vekil 10.04.2014  10.04.2017 
Tülin Öztüre  YK Üyesi  10.04.2014  10.04.2017 
Mehmet Veysi Bilgin Ba ms z YK Üyesi 10.04.2014  10.04.2017 
Cenk Cenkcimeno lu Ba ms z YK Üyesi 10.04.2014  10.04.2017 
 
(*) 10.04.2014 tarihinde gerçekle tirilen Ola an Genel Kurul ile seçilmi tirler. 
Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdür ayn  ki i de ildir. 
 
 
b) letmenin performans  etkileyen ana etmenler, i letmenin faaliyette bulundu u 

çevrede meydana gelen önemli de iklikler, i letmenin bu de ikliklere kar  
uygulad  politikalar, i letmenin performans  güçlendirmek için uygulad  yat m ve 
temettü politikas , 

 

Özbal Çelik Boru A. . a r sanayi irketi olmas ndan ötürü ana faaliyet alan  endüstriyel Spiral 
Kaynakl  Çelik Boru üretimidir.  Gerek yurt içinde gerek yurt d nda altyap ya yat mlar ve 
buna ayr lan bütçeler irketin performans na olumlu etki yapmaktad r.  ç ve d  pazarda belli 
bir Pazar pay  yakalamaya çal an irket 2010 senesinde 75 000 ton olan kapasitesini yapt  
yat m ile 150 000 tona ç karm r ve daha sonra May s 2013’de revizyon ile 338.987 tona 
yükseltilmi tir.  Yakla k 30 ülkeye ihracat yapan Özbal her sene bu say  artt rmak amaçl  
pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de de özellikle Su zhale hatlar , Liman Kaz k 
Boru leri, Bota  hatlar  , Petrol ve Do algaz Boru Hatlar   ve Enerji i lerinde aktif rol 
üstlenmeye çal maktad r.  2013 senesinde   yat m yap lmam  ancak yenileme ve bak m 
çal malar  aral ks z sürdürülmektedir. 



SPK taraf ndan belirlenen Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda Yönetim Kurulumuz, a da 
ifade edildi i ekilde bir kâr da m politikas  benimsemi  ve 19.06.2012 tarihinde yap lan 
Ola an Genel Kurul’da kabul edilmi tir. 28.03.2013 Tarihinde yap lan Ola an Genel 
Kurulumuzda, Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince 2013 ve izleyen y llara ili kin irket’in “Kar 
Da m Politikas ” toplant ya kat lanlar n oybirli i ile onaylanm r. 
 
 
Buna göre;  
irketimiz, Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk 

Ticaret Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözle memizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel 
Kurul’da al nan karar do rultusunda da lacak kâr pay  miktar n belirlenmesi ve SPK 
taraf ndan belirlenen yasal süreler içinde da lmas  esas  benimsemi tir.  
 
Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul’a teklif etti i kâr da m teklifleri, ülke ekonomisinin ve 
irketimizin içinde bulundu u sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, 

pay sahiplerimizin beklentileri ve irketimizin büyüme gereksinimi aras ndaki hassas denge 
gözetilerek belirlenmektedir. 

 

c) letmenin finansman kaynaklar  ve risk yönetim politikalar , 

letmenin finansman kayna  özkaynaklar r.  Bunun d nda proje finansmanlar  için de 
Özbal  k sa ve uzun vadeli banka kaynaklar  kullanmaktad r.  Bankalardan oldukça rekabetçi 
ko ullarda finansman yaratmaya çal an irket, maliyet ve di er avantajlar sebebiyle uzun 
vadeli borçlanmay  politika olarak benimsemi tir. 2013 Temmuz ay nda ekerbank ile 30 
milyon TL nakit 15 milyon TL gayrinakdi olmak üzere 6 ay ödemesiz 5 y ll k kredi sözle mesi 
imzalanm r.  ekerbank’tan sa lanan bu kredinin yakla k tamam  kullan lm  ve irket’in  

sa vadeli borçlar  büyük ölçüde kapat lm r. Faiz ve kur riskine kar  bilançoya duyarl k 
analizi uygulanmaktad r. Özbal döviz baz nda satt  ihalelerin hammaddesini döviz olarak 
almaktad r. Kur riski uzun vadeli döviz kredileri nden bir miktar do makta olup , ihracat 

lemlerinden do an döviz kazanc na paralel tutar  kendi içinde do al bir hedge 
sa lanmaktad r. Genel itibariyle stok ta mayan irketin envanter riski de bulunmamaktad r.   

30.09.2014 itibariyle uzun vadeli finansal borçlar  irket bilançosunda yakla k 24,8  milyon TL 
( 30.06.2014  yakla k. 28,8 milyon TL idi ) mertebesindedir.  K sa vadeli finansal borçlar ise 
(uzun vadeli borçlar n dönem itibariyle k sa vadeye kayan k mlar  dahil) 24,9 milyon TL’dir.   
( 30.06.2014 yakla k. 21,4 milyon TL idi) . Özbal k sa vadeli nakit ak  k sa vadeli döviz 
swaplar  ve forward i lemleri ile hedge etmektedir.  Özbal 2011 y n üçüncü çeyre inden 
itibaren a rl kl  olarak Eximbank’ n çe itli kredilerini alternatif olarak kullanmaktad r. hracat  
desteklemek ad na ticari bankalar n kulland m maliyetlerinin çok daha alt nda krediler ile 

letme sermayesini fonlama yoluna gitmi tir. irket proje finansman nda kullanmak üzere, 
de ik borçlanma alternatiflerini çe itli bankalarla de erlendirmektedir.     

 

d) Hesap döneminin kapanmas ndan ilgili finansal tablolar n görü ülece i genel kurul 
toplant  tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar, 

irket cari dönem   itibariyle 103,573,610 TL faturalanm  mal sat  gerçekle tirmi tir. 2013 
nda ayn  dönemde ise 88,824,719 TL tutar nda faturalanm  mal sat  gerçekle tirilmi  



olup, senelik bazda yakla k % 17’lik bir art  oran  yakalanm r. Sat lar n maliyet oran  ise 
yakla k 87% ‘dir.  

irketimiz Sermaye Piyasas  Kurulu’na esas sözle me tadili için ba vurmu  ve 09.05.2014 tarihi 
itibariyle talep edilen de ikli e istinaden Kurul onay  al nm r. Süreç Gümrük ve Ticaret 
Bakanl ’n n onay  al narak devam edecektir.  

 

e) letmenin geli imi hakk nda yap lan öngörüler, 

Yurt içi ve yurt d  ihalelerde daha aktif hale gelerek, kar marj  yüksek olan i leri alabilmek 
amaçlanmaktad r.  Avrupa’daki durumun göreceli düzelmesi ve al nan tedbirler kapsam nda 
artan talebe dayal  ihracat z bu co rafyada yer alan irketlere senelik bazda art  
kaydetmi tir. srail ve Suudi Arabistan pazar  önem arz eden bir piyasa olarak ihracat zda 
art  kaydedilen  pazarlar olmaya ba lam r. 2013 senesinde Özbal  özellikle Türkiye’de gün 
geçtikçe önem kazanan Enerji i leri, Su zhale hat in alar  ve  Liman yap mlar nda kullan lan 
boru i lerinde aktif rol alm r. Bu hususta 2012 senesi sonunda kazan lan Bota  ihalesi Kas m 
2013’de tamamlanarak teslim edilmi tir.  Ayr ca 2013 y nda kazan lan yine bir di er Bota  
ihalesi de teslim edilerek proje tamamlanm r. Yurt içi piyasalarda özellikle alt yap  
yat mlar na verilen önemden dolay  çok ciddi bir ivmelenme göze çarpmaktad r. Özbal yeni 
strateji ve kadrolar  ile bu i lerden ciddi bir pay almaya devam etmektedir.  

 Al nan i lerden baz lar u ekilde s ralanmaktad r: ( yakla k rakamlar verilmi tir, tonaj 
baz nda proje tutar nda ufak çapl  de iklikler ya anabilir) 

PETL M L MANCILIK    USD 5,800,000 ( ykl  84% tamamlanm r) 

ANTALYA DSI     USD 6.344.988 (ykl . 70% tamamlanm r) 

ZM R DS      USD 11.100.000 (ykl . 81% tamamlanm r) 

BODRUM-MU LA DS     USD 4.235.000  (ykl . 76% tamamlanm r) 

MERS N L MAN   USD 9.300.000 (sipari  al nm r, üretime  
ba lanacakt r) 

AVRUPA ÜLKELER  : 

    EUR 2.000.000 (tamamland ) 

    EUR 900.000  (tamamland ) 

    EUR 125.000 (tamamland ) 

    USD 1.920.000 (tamamland ) 

    USD 1.320.000 (tamamland ) 

    USD 9.208.000 (tamamland ) 

     



2012 senesi için öngörülen ciro rakam  yakalanm  olup, 2013 senesi için revize öncesi 
öngörülen  hedef olan 130 milyon TL gerçekle tirilmi tir. 2014 senesi için öngörülen ciro 
hedefi yakla k 150 milyon TL’dir. 2014 y  ilk çeyrekte toplam sat  has lat  103.573.610 TL 
olarak gerçekle mi tir. 

 

f) Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 

SPK’n n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say  toplant nda al nan karara göre, MKB’de i lem 
gören irketilerin faaliyet raporlar nda ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim lkelerine 
Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmü tür. 

Bu sebeple  19.06.2012 tarihinde yap lan  Ola an Genel Kurul Toplant nda al nan  kararlar 
ve yap lan çal malar sonras nda,  Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu tamamlanm r. 
Rapor  irketin internet sitesi (www.ozbal.com) ve Faaliyet Raporumuz içerisinde 
yay mlanm r. Gerekli oldu u durumlarda ihtiyaç duyulan  güncellemeler yap lmaktad r. 

 

1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan   

Sermaye Piyasas  Kurulu’nun (“SPK”) ald  karar uyar nca, stanbul Menkul K ymetler Borsas ’nda 
lem gören irketlerin faaliyet raporlar nda ve resmi internet sitelerin” Kurumsal Yönetim lkelerine 

Uyum Raporu”na yer verilmesi gereklili i öngörülmü tür. 

 

bu rapor, SPK’n n 30.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yay nlanan Seri: IV No: 56 say  
Tebli i’ndeki Kurumsal Yönetim lkeleri do rultusunda ve Sermaye Piyasas  Kurulu’nun 01.02.2013 
tarih ve 4/88 say  karar  ile belirlenen formata uygun olarak haz rlanm r. 

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi, Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan 
yay nlanan “Kurumsal Yönetim lkeleri”ne uymaktad r. Hissedar haklar n korunmas , effafl k, 
menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu ayd nlatma ve kurumsall k ilkelerine uygun hareket 
etmekte olup, 01.01.2014 – 30.09.2014 faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim lkeleri’nde yer alan 
prensipler azami ölçüde uygulanm r. An lan Tebli  kapsam nda uyumla rma çal malar  için gerekli 
düzenlemeleri yapm r ve süreci daha da ileriye götürmek içinde özen göstermeye devam 
etmektedir. 

An lan Tebli ’e uyum amac yla irket esas sözle me de iklikleri, yönetim kurulu yap lanmalar  ve 
gerekli izinlerin al nmas  için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine 19 Haziran 2012 tarihinde yap lan 
Ola an Genel Kurul toplant nda kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. Ayr ca denetimden sorumlu 
komitenin yan  s ra, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanmas  komiteleri kurulmu tur. 
Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda olu turulan politikalar ve komitelerin çal ma yönergeleri 
internet sitemizde yer almaktad r. 

Ayr ca a da yer alan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporumuz, irketimizin www.ozbal.com 
internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmu tur.  

irketimiz mevzuattaki geli meleri dikkate alarak gerekli çal malar  yapmaya devam edecektir. 

 



 

BÖLÜM I - PAY SAH PLER  

2. Pay Sahipleri le li kiler Birimi 

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Mali ler Direktörülü ü bünyesinde yürütülmekte olup ileti im 
bilgileri a dad r. 

eniz GÜNAL TURGAN   
Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A. . 

kl  Mah. Sar gazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar, stanbul 
Tel : (216) 465 96 97            E-Posta  : ir@ozbal.com 
 
Hissedarlarla ili kiler Mali ler Direktörlü ü bünyesinde yürütülmektedir. Hissedarlar n 
bilgilendirilmesine yönelik B ST, SPK ve MKK aç klamalar  ve bu kurumlarla sürdürülen ileti im bu 
birim taraf ndan yürütülmektedir. Hissedarlarla, ola an ve ola anüstü genel kurullar d nda, 
onlardan gelen talepler do rultusunda da e-posta ve telefon ile ileti im kurulmaktad r. 

Pay sahipli i haklar n kullan  etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve aç klamalar (www.kap.gov.tr) ve 
irket’in internet sitesinde (www. ozbal.com) güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktad r. 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n Kullan  

Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yaz  ya da sözlü bilgi talepleri, ticari s r niteli inde olmayan 
veya kamuya aç klanmam  bilgiler hariç olmak üzere kar lanmaktad r. Pay sahipli i haklar n sa kl  
olarak kullan labilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, y ll k faaliyet raporlar zda, özel durum 
aç klamalar zda ve bireysel talepler vas tas yla pay sahiplerimizin kullan na ve de erlendirmesine 
sunulmaktad r. Ayn  zamanda genel olarak www.ozbal.com adresinde de gerekli bilgiler pay 
sahiplerinin kullan na elektronik ortamda sunulmu tur. 

Ayr ca, irket Esas Sözle mesinde özel denetçi atanmas , bir hak olarak düzenlenmemi tir. 2013 
nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemi tir. 

 
4. Genel Kurul Toplant lar  

13.01.2011 tarih ve 6102 say  Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim 
irket genel kurullar na elektronik ortamda kat lma, öneride bulunma, görü  aç klama ve oy 

vermenin, fizikî kat m ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlar  do urdu u, genel kurullara 
elektronik ortamda kat lma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote irketler aç ndan zorunlu 
oldu u hükmüne ba  olarak e-Genel Kurul fiziki Genel Kurul ile ayn  tarihte ve paralel 
olarak yap lmaktad r. 

10 Nisan 2014 tarihinde 2013 faaliyet y na ili kin Ola an Genel Kurul toplant  K kl  
Mah. Sar gazi Cad. No:47 A Blok Üsküdar, stanbul adresindeki irket merkezimizde 
yap lm r.  

irketin toplam 20.540.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 
13.328.426.-TL’lik sermayeye tekabül eden 13.328.426 adet hisselik k sm n asaleten olmak 
üzere toplam 13.328.426 adet hissenin toplant da temsil edildi i ve böylece gerek kanun ve 
gerekse ana sözle mede öngörülen asgari toplant  nisab  sa lanm r. 

Toplant ya ait davet, kanun ve ana sözle mede öngörüldü ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek 
ekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 25/03/2014 tarih ve 8535 say  nüshas  ile Dünya 



Gazetesi’nin 20/03/2014 tarihli nüshas n 16 numaral  sayfas nda ilan edilmek ve ayr ca 
www.ozbal.com irket internet adresinde yay nland  ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne 
gönderilmek suretiyle toplant  gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yap lm r. 

Ola an genel kurul toplant n 28.08.2012 tarih ve 28395 say  Resmi Gazete’de 
yay mlanan “Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara li kin 
Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 say  Resmi Gazete’de 
yay mlanan “Anonim irketlerin Genel Kurullar nda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul 
Sistemi Hakk nda Tebli ”e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldü ü 
belirlenmi tir. 

Toplant lara ili kin davet, TTK, Sermaye Piyasas  Kanunu hükümleri ve esas sözle me 
hükümlerine göre yap lmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde 
toplant  ilan  ve gündem yay nlanmaktad r. 

ll k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr da m önerisi, ihtiyaç duyulan Genel 
Kurul gündem maddeleriyle ilgili olarak haz rlanan bilgilendirme doküman  ve gündem 
maddelerine dayanak te kil eden di er belgelerle, esas sözle menin son hali ve esas 
sözle mede de iklik yap lacak ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplant na davet 
için yap lan ilan tarihinden itibaren irketimizin merkez ve ubelerinde pay sahiplerimizin 
incelemelerine aç k tutulmaktad r. 

Genel Kurul toplant nda, gündemde yer alan konular tarafs z ve ayr nt  bir ekilde, aç k ve 
anla labilir bir yöntemle aktar lmakta; pay sahiplerine e it artlar alt nda dü üncelerini 
aç klama ve soru sorma imkan  verilmektedir. 

Genel Kurula ait tutanak ve gündem maddeleri ve ilave bilgi notlar  www.ozbal.com internet 
sitesinde ilân edilip payda lar n bilgisine sunulmu tur. 

5. Oy Haklar  ve Azl k Haklar   

Ana sözle memiz uyar nca her pay sahibine bir oy hakk  verir, oy hakk nda herhangi bir imtiyaz 
bulunmamaktad r. 

Ancak, irket hisseleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayr lm r. irket esas sözle mesi uyar nca, yönetim 
kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahiplerinin gösterece i adaylar aras ndan genel kurul taraf ndan 
seçilmektedir. 

(A) Grubu paylar n tamam  nama, (B) grubu paylar n tamam  hamiline yaz r. 
 

irket genel kurul toplant lar na kat lma hakk  bulunan hak sahipleri bu toplant lara, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1527. maddesi uyar nca elektronik ortamda da kat labilir. irket, Anonim irketlerde 
Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara ili kin Yönetmelik hükümleri uyar nca hak sahiplerinin 
genel kurul toplant lar na elektronik ortamda kat lmalar na, görü  aç klamalar na, öneride 
bulunmalar na ve oy kullanmalar na imkan tan yacak elektronik genel kurul sistemini kurabilece i gibi 
bu amaç için olu turulmu  sistemlerden de hizmet sat n alabilir. Yap lacak tüm genel kurul 
toplant lar nda esas sözle menin bu hükmü uyar nca, kurulmu  olan sistem üzerinden hak 
sahiplerinin ve temsilcilerinin, an lan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklar  kullanabilmesi 
sa lan r. 

Herhangi bir hissedar zla irketimiz aras nda kar kl  i tirak ili kisi bulunmamaktad r. irketimizde 
birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktad r. 



Ana sözle memizde pay sahibi olmayan ki ilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmas  engelleyen 
hükümler yer almamaktad r. 

6. Kar Pay  Hakk  

SPK taraf ndan belirlenen Kurumsal Yönetim lkeleri kapsam nda Yönetim Kurulumuz, a da ifade 
edildi i ekilde bir kâr da m politikas  benimsemi tir.  

Buna göre; 

irketimiz, Sermaye Piyasas  Kurulu’nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret 
Kanunu, SPK hükümleri ve Ana Sözle memizde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul’da al nan 
karar do rultusunda da lacak kâr pay  miktar n belirlenmesi ve SPK taraf ndan belirlenen yasal 
süreler içinde da lmas  esas  benimsemi tir.  

irketimizde kara kat m konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad r. 

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul’a teklif etti i kâr da m teklifleri, ülke ekonomisinin ve 
irketimizin içinde bulundu u sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, pay 

sahiplerimizin beklentileri ve irketimizin büyüme gereksinimi aras ndaki hassas denge gözetilerek 
belirlenmektedir.  

irket kar da m politikas  hakk nda ola an genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmi  olup, an lan 
politika, web sitemizde de yer alan faaliyet raporlar zda yer almaktad r. 

7. Paylar n Devri  

Esas sözle memizde pay devrine ili kin olarak a daki ekilde bir hüküm bulunmaktad r: 

(A) grubu nama yaz  paylar n devri için Yönetim Kurulu’nun onay artt r. Yönetim kurulu sebep 
göstermeksizin, onay vermekten imtina edebilir. 

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 

8. Bilgilendirme Politikas  

irketin “Bilgilendirme Politikas ” yasal düzenlemeler, SPK mevzuat  ve yay mlanan tebli lerle 
belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. irket kamuyu ayd nlatma ve bilgilendirme konusunda 
Bilgilendirme Politikas  haz rlam , an lan politikay  Yönetim Kurulu’nun onay ndan geçirmi  ve genel 
kurulda hissedarlar n bilgisine sunmu  ve kamuoyuna internet sitesi arac yla da duyurmu tur.  

Ayr ca talep olmas  halinde kamuya aç klanm  her türlü bilginin ilgili ki iye en k sa sürede 
ula lmas  temel prensip olarak benimsenmi tir. Pay sahiplerinden bilgi talebi oldu u takdirde yaz  
ya da sözlü bilgilendirme yap lmaktad r. Y l içinde kamuya aç klanacak önemde geli meler olmas  
halinde gerekli özel durum aç klamalar  da zaman nda yap lmaktad r. Faaliyet raporumuz, kamunun 

irket’in faaliyetleri hakk nda her türlü bilgiye ula mas  sa layacak ayr nt da haz rlanmaktad r. 

Özel Durum Aç klamalar  
irketimiz 2014 y  Ocak – Eylül döneminde SPK düzenlemeleri uyar nca 28 adet özel durum 

aç klamas  yapm r. irketimiz taraf ndan zaman nda yap lmam  özel durum aç klamas  
bulunmamaktad r. 
 

Kamuya aç klanacak bilgilerin, kolay anla lmaya imkan verecek nitelikte olmas na, zaman nda, do ru, 
eksiksiz ve anla labilir olmas na dikkat edilmektedir. 



9. irket nternet Sitesi ve çeri i 

irketimiz, Kurumsal Yönetim lkeleri,Kamuyu Ayd nlatma ve effafl k ilkesi do rultusunda do ru 
eksiksiz, anla labilir, analiz edilebilir, dü ük maliyetli ve kolay eri ilebilir bilgi sunumu sa lamak 
amac yla etkin bir internet sayfas  olu turmu  olup, internet adresimiz www.ozbal.com dur. 
 
Sitenin ngilizce versiyonunun güncelle tirme çal malar  devam etmektedir. 
 

irketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsam nda a daki bilgiler yer 
almaktad r; 
 

 Vizyon ve misyonumuz 
 irket Hakk nda Bilgiler 
 Yönetim Kurulu ve Yönetim Hakk nda Bilgiler 
 irket Ortakl k Yap  
 irket Organizasyon emas  
 Ticaret Sicil Bilgileri 
 irket Ana Sözle mesi 
 Mali Tablolar ve Dipnotlar  
 ll k Faaliyet Raporlar  
 Kurumsal lkelere Uyum Raporu 
 KAP Bildirimleri 
 Genel Kurul Bilgileri ( Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli, Vekaleten Oy Kullanma 

Formu) 
 Kar Da m, irket Bilgilendirme, irket Ücret Politikalar  ve Etik De erlerimiz 
 Komiteler 
 zahname ve Ekleri 
 Fiyat Tespit Raporu 
 Halka Arz Sirküleri 

10. Faaliyet Raporu 

irketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve SPK mevzuat , Kurumsal Yönetim lkeleri ,Kamuyu Ayd nlatma ve 
effafl k ilkesi do rultusunda irketin iktisadi ve finansal durumunu ve i letme faaliyetlerinin 

geli imini gerçe e uygun ve do ru bir biçimde yans tmak üzere y ll k ve ara dönemlerde faaliyet 
raporlar  haz rlamakta ve bu raporlar  web sitesinde yay nlamaktad r. 

çeriden ö renilen bilgilerin kullan n önlenmesi için gerekli her türlü önlem al nm  olup 
irketimizin sermaye piyasas  araçlar n de erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ula abilecek 

konumdaki yöneticileriyle hizmet ald  di er ki i/kurumlar irket web sayfas nda sürekli olarak 
güncellenmektedir. irketimizin Faaliyet Raporunda da yer verdi i sermaye piyasas  araçlar n 
de erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ula abilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet ald  di er 
ki i/kurumlar a da sunulmu tur. 

 

 

 



Ad  Soyad  Mevcut Görevi 

Cemal  Yücehan Öztüre Yönetim Kurulu Ba kan  

Bilgehan Öztüre Yönetim Kurulu Üyesi 

Hasan Tufan Ball  Yönetim Kurulu Ba kan Vekili  

Tülin Öztüre Yönetim Kurulu Üyesi 

Mehmet Veysi Bilgin Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi 

Cenk Cenkcimeno lu Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi 

Gülgün Ball  Ortak 

Mustafa Serdar Soysal Genel Müdür 

eniz Günal Turgan CFO 

Çi dem Y ld r Muhasebe Müdürü 

Orhan Yavuz Ball  ç  Tic. Müdürü 

Can Gökay Y ld z  Tic. Müdürü 

Tufan Ayd n Sat n Alma Müdürü 

Gökdeniz Kaya Fabrika Müdürü 

Hasan Ersan Diker Teknik Müdür 

Mustafa Çifçi Üretim Planlama Sorumlusu 

Sedat Bozano lu Bozano lu Hukuk Bürosu / Avukat 

Huriye Çam Bozano lu Hukuk Bürosu / Avukat 

N. Lokman Ketenci Kapital Karden Ba ms z Denetim ve YMM A. ./ 
Sorumlu Ortak Ba  Denetçi 

Celal  Pamukçu Kapital Karden Ba ms z Denetim ve YMM A. ./ 
Sorumlu Ortak Ba  Denetçi 

Cihan Beyzade Kapital Karden Ba ms z Denetim ve YMM A. ./ 
Ba  Denetçi 

Nuray Kavu  Kapital Karden Ba ms z Denetim ve YMM 
A. ./Denetçi Yrd. 

 

 

 

 



BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER  

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Menfaat sahiplerinin haklar n mevzuat ya da sözle meyle düzenlenmedi i durumlarda menfaat 
sahiplerinin ç karlar  iyi niyet kurallar  çerçevesinde ve irket olanaklar  ölçüsünde irket’in itibar  da 
gözetilerek korunur. 

irket ile ilgili tüm menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda kitle ileti im araçlar  
vas tas yla bilgilendirilmesine azami özen gösterilmedir. Menfaat sahiplerinin irket’in mevzuata 
ayk  ve etik aç dan uygun olmayan i lemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden 
Sorumlu Komite’ye iletebilmesine yönelik mekanizmalar n olu turulmas  için gerekli çal malar 
yap lmaktad r. 

 

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat  

Menfaat sahipleri ile ileti im neticesinde elde edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu taraf ndan 
de erlendirilerek uygun görülenlerin uygulanmas na geçilmektedir.  

 

13. nsan Kaynaklar  Politikas  

irketimiz nsan Kaynaklar  Politikas   a daki çerçevede uygulanmaktad r. 

 

 letmede görev yapan insanlar n bilgi,yetenek ve becerilerini rasyonel ekilde kullanarak  
letmeye olan katk lar  maksimum düzeye ç karmak. 

 
 Çal an personelin i ten doyum sa lamalar na katk da bulunmak. 

 
 irket hedeflerine ula abilmesine yard mc  olmak. 

 
 yi e itilmi  ve motive edilmi  personel tedarik etmek. 

 
 Personelde kendini geli tirme ve tamamlama ihtiyaçlar  artt rmak. 

 
  ya am n kalitesini geli tirerek devaml  çal may  arzu edilir hale getirmek. 

 
 Çal anlardan; 2013 y  ve önceki y llarda ayr mc k konusunda gelen bir ikayet yoktur. 

Çal anlar ile ili kileri yürütmek üzere ayr ca bir temsilci atanmam r. 

irket çal anlar n görev da  ve görev tan mlar  ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin 
belirlenmesine yönelik çal malar devam etmektedir. 

 

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk  

irket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte uyulmas  gereken etik kurallar belirtilmi  ve 
irket internet sitesinde (www.ozbal.com )yay nlanmaktad r. Ayr ca irketin Vizyon, ve Misyonu  



internet sitemizde yay nlanm  ve irket içinde çe itli alanlarda afi e edilerek çal anlara da 
duyurulmu tur. 

irketimiz, hammadde al ndan ba layarak üretimin tüm a amalar nda devam eden, ürünün 
mü teriye teslimine ve saha uygulamalar na kadar giden “KAL TE,  SA LI I VE GÜVENL , ÇEVRE 
YÖNET M S STEMLER N” entegrasyonu ile olu mu  üçlü sorumluluk anlay  ile çal maktad r. 

Özbal Çelik Boru’da “insana ve çevreye sayg ” felsefesi, irketin bütün çal anlar  taraf ndan kurum 
kültürü olarak benimsenmi tir.  

Misyonunun yol göstericili inde yüklendi i vizyon ve hedefler do rultusunda faaliyetlerini sürdüren 
Özbal Çelik Boru’nun, 2003 y ndan itibaren uygulad  yönetim sistemleri çerçevesinde yap lan 
faaliyetler u ekilde ifade edilebilir: 

Kalite ve çevre bilincinin geli tirilmesi, i  sa  ve güvenli i kültürünün olu turulmas ,  i  kazalar , 
meslek hastal klar n önlenmesi, i letme, ürün ve kalite maliyetlerin azalt lmas , verimlili in 
art lmas , sürekli iyile tirmenin sa lanmas  amac  ile; 

 ISO 9001: 2000 “KAL TE YÖNET M S STEM ” 

 ISO 14001: 2004 “ÇEVRE YÖNET M S STEM ” ve  

 OHSAS 18001:2007 “  SA LI I VE GÜVENL  YÖNET M S STEM ”nin gereksinimlerini birlikte 
kar layan “ENTEGRE YÖNET M S STEM ”ni kurmu  ve belgelendirmi tir. Bu sistem, ilk kez 
2003 y nda IEC firmas  taraf ndan belgelendirilmi tir. 2009 y ndan bu yana TUV RHEINLAND 
firmas  taraf ndan etkinli i süren sistemimiz belgelendirilmektedir. 

KAL TE YÖNET M STEM   

Özbal Çelik Boru’da; KAL TE YÖNET M S STEM  mü teri beklentilerinin anla lmas  ve kar lanmas  ile 
 performans n iyile tirilmesini hedeflemektedir. Firmam n ana i  süreçleri de en teknoloji ve 

pazar ihtiyaçlar  do rultusunda güncellenmekte ve sonuç olarak mü teri beklentileri, i  ve uluslararas  
norm gerekliliklerine uyumlu hale getirilmektedir.  

Yönetim Sistemimiz mevcut süreç, ürün ve di er proseslerde uygunsuzluklar n azalt lmas , yeni 
süreç, ürün ve hizmetlerin mü teri beklentileri ve i  gerekliliklerine göre olu turulmas  
hedeflemektedir. 

ÇEVRE YÖNET M STEM  

Ba ta enerji ve su kullan  ile ka t tüketimi olmak üzere çevre konular  sistematik bir ekilde ele 
almay , yönetmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmay  temel hedeflerinden biri olarak 
belirlemi tir.  

Firmam z bu kapsamda 2008 y ndan bu yana enerji, su, do al gaz ve geri dönü türülebilir at klara 
ili kin istatistiklerini hesaplamakta, do al kaynak kullan mlar nda iyile tirmeler yapmaktad r. 

Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde etkin bir At k Yönetim program  izleyen irketimiz, geri 
dönü türülebilir at klar  kazand rmay  ve çevreye zararl  at klar  mevzuat gereklerine uygun bir ekilde 
bertaraf edilmesini sa lamaktad r. 

 



 SA LI I VE GÜVENL  YÖNET M STEM   

Kuruldu u günden bu yana firmam z faaliyetlerinde, hizmetlerinde ve kulland  ekipman ve 
cihazlarda “önce i  güvenli i” felsefesini benimsemi tir. Firmam z, 2003 y nda kurulan i  sa  ve 
güvenli i yönetim sistemi çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslar aras  mevzuatlara uymay  
taahhüt etmi tir.  Bu sistemin kurulmas  ve sürdürülmesi ile; 

 Tüm i  kazalar  ve meslek hastal klar  önleyen etkin bir sistem olu turmak, 
 Risk de erlendirmesi çerçevesinde riskleri ortadan kald rmak veya en aza indirgemek ve  
 Etkin bir  Sa  ve Güvenli i Kültürü olu turmay  hedeflemektedir. 

Bu çerçevede her y l düzenli olarak e itimler, tatbikatlar, tehlike ve risk analizleri yap lmaktad r. 
Mevcut yasa ve yönetmelik gereklilikleri yerine getirilmekte,  sa  ve Güvenli i performans  
izlenmektedir. 

 Laboratuvar z, 2009 y nda TÜRKAK taraf ndan akredite edilen Çukurova bölgesindeki ilk 
mekanik test laboratuar  olmu tur. Entegre Yönetim Sistemimiz paralelinde ISO EN IEC 
17025:2010  YÖNET M  S STEM Z   her  y l  TÜRKAK  taraf ndan  denetlenerek  
belgelendirilmektedir.   

 

BÖLÜM IV – YÖNET M KURULU 

15. Yönetim Kurulunun Yap  ve Olu umu 

irketimiz Yönetim Kurulu,  2’si ba ms z olmak üzere toplam 6 üyeden olu maktad r.  

irket Yönetim Kurulu’nun 3 (üç) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin gösterece i adaylar aras ndan 
Genel Kurul taraf ndan seçilir. (A) grubu pay sahipleri taraf ndan gösterilen adaylar aras ndan atanan 
üyelerden birinin üyeli inin bo almas  halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri taraf ndan aday 
gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim Kurulu’na seçilir.(A) grubu 
pay sahipleri taraf ndan aday gösterilen üyeler d nda kalan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul 
taraf ndan aday gösterilir. 

 

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç y ll k bir görev süresi için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi 
bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas  Kanunu 
ve ilgili di er mevzuat ile öngörülen artlar  ta malar  gereklidir. 

 
 
10.04.2014 tarihinde yap lan 2013 y  Ola an Genel Kurul Toplant ’nda Yönetim 
Kurulunu’nun ikisi ba ms z üye olmak üzere a da isimleri verilen toplam alt  üyeden 
olu mas na, Yönetim Kurulu’nun üç y l süre ile görev yapmas na karar verilmi tir.  
Yönetim Kurulu Üyeleri bilgileri a da sunulmu tur. 
 
  
Ad -Soyad   Görevi      Görev Ba l. Tarihi        Görev Bit. Tarihi 
C. Yücehan Öztüre  YK Ba kan  10.04.2014  10.04.2017 
Bilgehan Öztüre YK Üyesi  10.04.2014  10.04.2017 



H. Tufan Ball   YK Ba kan Vekili 10.04.2014  10.04.2017 
Tülin Öztüre  YK Üyesi  10.04.2014  10.04.2017 
Mehmet Veysi Bilgin Ba ms z YK Üyesi 10.04.2014  10.04.2017 
Cenk Cenkcimeno lu Ba ms z YK Üyesi 10.04.2014  10.04.2017 
 
(*) 10.04.2014 tarihinde gerçekle tirilen Ola an Genel Kurul ile seçilmi tirler. 
Yönetim Kurulu Ba kan  ve Genel Müdür ayn  ki i de ildir. 

 

Yönetim Kurulu’nda  Mehmet Veysi  B LG N ve  Cenk CENKC MENO LU ba ms z üye s fat yla görev 
yapmaktad r. Yönetim Kurulu üyeleri aras nda kad n üye s fat yla TÜL N ÖZTÜRE görev almaktad r. 
 

Cemal Yücehan Öztüre (Yönetim Kurulu Ba kan ) : 

Cemal Yücehan Öztüre, 1964, zmit do umludur.Lisans e itimini stanbul Üniversitesi Eczac k 
Fakültesinde tamamlam r.Yüksek lisans  Marmara T p Fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dal nda 
yapm r. Bilgehan Öztüre ile beraber 1991 y nda kurduklar  Bilyap . Ve Endüstri Malz. Paz. Ltd. 

ti. le ticari hayata ba lam r. Demir Çelik Sektörünün önde gelen firmalar ndan biri haline gelen 
Bilyap  Ltd. ti.’nden sonra sanayi alan nda yat mlar yaparak Özbal Çelik Boru San. Tic. A. ., Han 
Teknolojik Montaj Taah. Tic. San. A. ., Özbal Metal Paz. Ltd. ti., RC Mühendislik ve Makina San. Tic. 
Ltd. ti. irketlerinde ortakl k ve yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Halen Kocaeli 
Sanayici  Adamlar  Derne i’nin  ve Kocaeli Ticaret Odas  Meclis’inin üyesidir. Yabanc  dili 
ngilizce’dir. 

Hasan Tufan Ball  (Yönetim Kurulu Ba kan Vekili ) : 

Hasan Tufan Ball ,1965, stanbul do umludur. 1979 y  sektörle ilk tan mas  olmu tur.1979-1993 
llar  aras nda Ümran Spiral Kaynakl  Boru A. .’de Planlama Müdürlü üne kadar uzanan üretim 

safhas nda çal r.1993-1998 y llar  aras  Erciyas Çelik Boru’da Fabrika Müdür Yard mc  
yapm r.1995 y nda Özbal Çelik Boru’yu Tar k Özkaya ile birlikte kurmu tur.Özbal Çelik Boru 
San.Tic.ve Taah.A. ./Özbal Metal Pazarlama Ta mac k Boru aat Plastik Geri dönü üm Sanayi 
Tic.Ltd. ti./,RC Mühendislik ve Mak. San.Tic. Ltd. ti ./Han Teknolojik malat Montaj Taah.San. ve 
Tic.A. . irketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.Bir dönem Mersin 
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Ba kan Vekilli i, ve halen sürdürmekte 
oldu u MES AD Dasifed Delegesi,TÜRAB Yönetim Kurulu Üyesi ,Mersin Yelken Kulübü Ba kan 
Yard mc klar  görevlerini yürütmektedir. 

Bilgehan Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : 

Bilgehan Öztüre, 18.01.1967 y nda zmit’te do mu tur. lk-orta-lise egitimini zmit’te, yüksekokul 
itimini stanbul ve Bursa da devam ettirmi tir.1989 y nda Bilyap  sirketini kurarak, 1991 y nda 

Yücehan Öztüre ile ortak olup Bilyapi sirketini limited irket haline getirmi tir. Özbal Çelik Boru 
San.Tic.ve Taah.A. ./Özbal Metal Pazarlama Ta mac k Boru aat Plastik Geri dönü üm Sanayi 
Tic.Ltd. ti., RC Mühendislik ve Mak.San.Tic.Ltd. ti./Han Teknolojik malat Montaj Taah.San. ve Tic.A. . 
irketlerinde ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.Y SAD ve ÇEB D’e üyedir. 



Tülin Öztüre (Yönetim Kurulu Üyesi) : 

1988 y nda Marmara Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümünden mezun 
olmu tur. Mezuniyetinin hemen arkas ndan 3 y l boyunca kiler Tic.A. .’de thalat- hracat 
departman nda Md.Yrd. görevini üstlenmi  olup daha sonras nda 1991 y nda Bilyap  Ltd 

ti.firmas nda Finansman bölümünde görev alm r.1991 y ndan itibaren kendilerine ait olan çe itli 
grup firmalar nda yöneticilik görevini üstlenmi tir. irket orta  ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özbal 
Çelik Boru San.ve Taah.A. .’de finans yönetimi departman nda yöneticilik görevini sürdürmektedir. 
Yabanc  dili ngilizce’dir. 

Cenk Cenkçimeno lu (Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi) : 
1996 Ankara do umludur. ODTÜ Çevre Mühendisli i mezunudur. 1988 - 1999 y llar  aras nda 
Gaziantep ve Mersinde çe itli belediyeler ve in aat firmalar nda altyap  proje koordinatörlü ü 
görevini yürütmü tür. 2000 y nda Mersin Yeni ehir Belediyesinde ba kan dan man  olarak 
çal maya ba layarak, Mersinin geli iminde katk  sa layacak bir çok projede görev alm r.  
2004 y nda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bölge Müdür Yard mc  olarak ba lad  
görevi 2009 y na kadar Bölge Müdürü olarak sürdürmü tür. Mersin Tarsus Organize Sanayi 
Bölgesinde görevi s ras nda, Mersinli Sanayici ve  Adamlar n sorunlar na en h zl  biçimde çözüm 
bularak bölgenin geli mesi, kurumunun Mersin ili sanayisinin en önemli aktörlerinden olmas  ve 
Türkiyedeki 242 OSB aras nda en iyi ilk 15 aras na girmesi konusunda önemli katk lar sa lam r. 2009 

nda görevinden ayr ld ktan sonra k sa bir süre Ankara sanayi odas nda Genel Sekreter Yard mc  
görevi yapm r. Halen Mersin Sanayici ve  Adamlar  Derne i Yönetim Kurulu Üyeli i ve Mersin 
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Müte ebbis Heyet Üyeli im devam etmektedir. 

lgili faaliyet döneminde ba ms z üyelerin ba ms zl klar  ortadan kald racak bir durum ortaya 
kmam r. 

Mehmet Veysi Bilgin (Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi) : 

Mehmet Veysi Bilgin, 1955, Midyat do umludur. lk, Orta ve Lise e itimini Batman da tamamlam r. 
1972 y nda Ankara Gazi Üniversitesi Fizik Mühendisli i Bölümünü kazanm  ancak ailevi sebepler 
nedeni ile 3. Y nda e itimini b rakmak durumunda kalm r. 1975 y nda aile irketi olan Bilgin 
Mobilyada çal maya ba lam  ve 1983 y nda faaliyetlerini Mersin’e ta narak devam ettirmi lerdir. 
1994 y nda ise halen Yönetim Kurulu Ba kanl  devam ettirmekte oldu u Bilgin orman Ürn. Sanayi 
ve Ticaret Ltd. ti’ni kurmu tur. 

 

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar  
 
Yönetim Kurulumuz 2014 y  Ocak – Mart dönemi içinde 7 adet toplant   gerçekle tirmi tir. Toplant  
tarihinin tüm üyelerimizin kat na olanak sa layacak ekilde tespit edilmesine özen 
gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, irket i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe 
toplanmaktad r. 

Yönetim Kurulu irket i leri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defa toplan r. Esas 
sözle mede toplant ya ça n özel bir ekle ba  oldu una dair bir hüküm yoktur. 

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklar ndan  www.ozbal.com  adresinde yer 
alan irket Ana Sözle mesi’nde aç kça bahsedilmektedir. 



Yönetim Kurulumuz yetkilerini, görevini tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan 
her türlü bilgiye sahip bir ekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kurallar  çerçevesinde kullanmaktad r. 
2013 y  faaliyet dönemi içinde yap lan toplant larda Yönetim Kurulu Üyeleri taraf ndan al nan 
kararlar aleyhinde farkl  görü  aç klanmam r. 
 
Ba ms z yönetim kurulu üyelerinin onay na sunulan ili kili taraf i lemleri ile önemli nitelikte i lemler 
olmam r. Kamuyla payla lmas  gereken konulara ili kin önemli kararlar, toplant  bitiminden sonra 
hemen kamuya aç klanmaktad r. 
 
Dönem içerisinde ba ms z yönetim kurulu üyeleri taraf ndan onaylanmayarak genel kurul onay na 
sunulan ili kili taraf i lemi bulunmamaktad r. 

 
17. Yönetim Kurulunda Olu turulan Komitelerin Say , Yap  ve Ba ms zl   

 
Yönetim kurulu görev ve sorumluluklar  sa kl  olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim 

lkelerine uyum kapsam nda Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin 
Erken Saptanmas  Komitelerini kurmu  ve komitelerin i leyi  esaslar  web sitesinde yay nlam r. 

 

irket bünyesinde Sermaye Piyasas  Kurulu Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmas na li kin Tebli i çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen 
görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulu u da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 

rak lm r. 

 

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan ba ms z iki üyeden, Kurumsal Yönetim 
Komitesi ba ms z bir  üye ve bir  yönetim kurulu üyesinden, Riskin Erken Saptanma Komitesi ise iki 
yönetim kurulu üyesinden olu maktad r. 

 

irketimiz, KY  Tebli  çerçevesinde yönetim kurulu yap lanmas  sa lam r. Bu kapsamda, 
Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen ba ms z yönetim kurulu üyelerinden olu mas  ve di er 
komitelerin de ba kanlar n ba ms z yönetim kurulu üyelerinden olu mas  gereklilikleri nedeniyle 
bir üye birden fazla komitede görev almaktad r. 

 

 

ÖZBAL ÇEL K BORU SAN. T C. VE TAAH. A. .  R SK N ERKEN SAPTANMASI 
KOM TES   

Riskin Erken Saptanmas  Komitesi 
Ba kan  

Hasan Tufan 
BALLI 

Yönetim Kurulu Ba kan 
Vekili 

Riskin Erken Saptanmas  Komitesi Üyesi Bilgehan 
ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Üyesi 

 
 



ÖZBAL ÇEL K BORU SAN. T C. VE TAAH. A. .  KURUMSAL YÖNET M 
KOM TES   

Kurumsal Yönetim Komitesi 
 Ba kan  Mehmet Veysi B LG N Ba ms z Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Kurumsal Yönetim  Komitesi 

Üyesi Tülin ÖZTÜRE Yönetim Kurulu Üyesi 

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin i bu çal ma esaslar  14 A ustos 2012 tarihli Yönetim 
Kurulu Karar  ile onaylanm r. Gerektikçe söz konusu çal ma esaslar n revize edilerek 
güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. 

ÖZBAL ÇEL K BORU SAN. T C. VE TAAH. A. .  DENET M KOM TES  

Denetimden Sorumlu Komite 
Ba kan  Cenk CENKC MENO LU Ba ms z Yönetim Kurulu 

Üyesi 
Denetimden Sorumlu Komite 

Üyesi Mehmet Veysi B LG N Ba ms z Yönetim Kurulu 
Üyesi 

 
Denetim Komitesi’nin i bu çal ma esaslar  14 A ustos 2012 tarihli Yönetim Kurulu Karar  ile 
onaylanm r. Gerektikçe söz konusu çal ma esaslar n revize edilerek güncellenmesi Yönetim 
Kurulu’nun yetkisindedir. 

 

18. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas  
 
Yönetim Kurulu taraf ndan TTK ve Sermaye Piyasas  Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Riskin Erken 
Saptanmas  Komitesi kurulmu tur. Komite düzenli olarak çal malar  sürdürmekte ve 
de erlendirmelerini Yönetim Kuruluna iletmektedir. Bu sistemin daha etkin yürütülemesi konusunda 
çal malar devam etmektedir.  

 

19. irketin Stratejik Hedefleri 
 

irketin vizyon ve misyonu belirlenerek nternet sitesinde yay nlanm  ve kamuya duyurulmu tur. 

 

SYONUMUZ; 
 

Su, gaz ve petrol ta yan, hayat n ve enerjinin can damar  spiral kaynakl  çelik borular üretmek. 
 

ZYONUMUZ  ; 

Kalite ve mü teri odakl , insana ve çevreye duyarl , sürekli geli en, sektöründe lider uluslararas  bir 
firma olmak. 

ll k bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekle me dereceleri ayl k toplant larda görü ülmekte bütçe, 
cari y l ve geçen y l verileri mukayeseli olarak de erlendirilmektedir.  



 

20. Mali Haklar  

 
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul taraf ndan irket’in mali durumuna göre her biri için 
ayr  ayr  tespit edilir. 10.04.2014 tarihli Ola an Genel Kurul’da al nan karara istinaden 2012 y nda 
Yönetim Kurulu üyeleri’nden Hasan Tufan BALLI’ya ayl k net 15.000 TL, Cemal Yücehan ÖZTÜRE’ye  
ayl k net 10.000 TL, Bilgehan  ÖZTÜRE’ye  ayl k net 10.000 TL,  Tülin  ÖZTÜRE’ye  ayl k net 5.000 TL , 
Ba ms z Yönetim Kurulu üyelerine ise ayl k net 1.000 TL huzur hakk  ödenmesine karar verilmi tir.  

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemi , do rudan veya üçüncü bir 
ki i arac yla ahsi kredi ad  alt nda kredi kulland lmam  veya lehine kefalet gibi teminatlar 
verilmemi tir. 

Üst yönetim ve Yönetim Kuruluna sa lanacak menfaatlere ili kin Genel Kurulca kabul edilen 
ücretlendirme politikas   www.ozbal.com adresinde detayl  olarak yer almaktad r. 

 

 

 

 

Genel Kurul Bilgileri 

 

 

ÖZBAL ÇEL K BORU SANAY  T CARET VE TAAHHÜT ANON M RKET ’N N 
10.04.2014 TAR NDE YAPILAN 2013 FAAL YET YILINA N 

OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANA I 
 

Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A. .’nin 2013 faaliyet y na ili kin ola an genel kurul 
toplant  10/04/2014 tarihinde, saat 11.00’de, K kl  Mah. Sar gazi Cad. No: 47 A Blok Üsküdar 
stanbul adresinde stanbul Ticaret l Müdürlü ü’nün 09.04.2014 tarih ve 9754 say  yaz yla 

görevlendirilen Bakanl k Temsilcisi Sava  ÖZER gözetiminde yap lm r.  
 

Toplant ya ait davet, kanun ve ana sözle mede öngörüldü ü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 25/03/2014 tarih ve 8535 say  nüshas  ile Dünya Gazetesi’nin 
20/03/2014 tarihli nüshas n 16 numaral  sayfas nda ilan edilmek ve ayr ca www.ozbal.com irket 
internet adresinde yay nland  ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne gönderilmek suretiyle toplant  
gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yap lm r. 

Ola an genel kurul toplant n 28.08.2012 tarih ve 28395 say  Resmi Gazete’de yay mlanan 
“Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yap lacak Genel Kurullara li kin Yönetmelik” ve 29.08.2012 
tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 say  Resmi Gazete’de yay mlanan “Anonim irketlerin Genel 



Kurullar nda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakk nda Tebli ”e uygun olarak Elektronik 
Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldü ü belirlenmi tir. 

Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam 20.540.000.-TL’lik sermayesine tekabül eden 
20.540.000 adet hissenin 13.328.426.-TL’lik sermayeye tekabül eden 13.328.426 adet hisselik 

sm n asaleten olmak üzere toplam 13.328.426 adet hissenin toplant da temsil edildi i ve böylece 
gerek kanun ve gerekse ana sözle mede öngörülen asgari toplant  nisab n mevcut oldu unun 
anla lmas  üzerine toplant  Yönetim Kurulu Ba kan  Say n Cemal Yücehan ÖZTÜRE taraf ndan aç larak 
gündemin görü ülmesine geçilmi tir. 

 

1. Gündemin 1. maddesi gere ince, Genel Kurul Ba kanl k Divan  ile ilgili olarak Yönetim Kurulu 
Ba kan  Say n Cemal Yücehan ÖZTÜRE taraf ndan yap lan öneri ve bu do rultudaki seçimler 
sonucunda Toplant  Ba kanl ’na Say n Sedat BOZANO LU, Oy Toplay a Say n eniz Günal 
TURGAN ve Yazmanl a da Say n Huriye ÇAM’ n seçilmesine toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar 
verilmi tir. Ayr ca Toplant  Ba kan  taraf ndan Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni kullanmak üzere 
“Merkezi Kay t Kurulu u Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikas ” sahibi olan irket çal an  Medet 

TÇ  atanm  olup, gündem maddelerinin görü ülmesine elektronik ve fiziki ortamda e  zamanl  
olarak geçilmi tir. 
 

Toplant  Ba kan  Say n Sedat BOZANO LU taraf ndan toplant  tutana n hissedarlar ad na Ba kanl k 
Divan  taraf ndan imzalanmas na yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplant  tutana n Ba kanl k 
Divan  taraf ndan imzalanmas na toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 

 

2. Gündemin 2. maddesi gere ince, irketin 2013 faaliyet y na ili kin yönetim kurulu faaliyet 
raporu ile ba ms z denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha 
önceden vak f olundu undan okunmamas n teklif edildi i görüldü. Pay sahiplerinin onay na sunulan 
önerge kat lanlar n oybirli i ile kabul edildi. 2013 faaliyet y na ili kin yönetim kurulu faaliyet raporu 
ile ba ms z denetim raporunun onaylanmas na toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 

 

3. Gündemin 3. maddesi gere ince, irketin 2013 faaliyet y na ili kin finansal tablolara daha 
önceden vak f olundu undan okunmamas n teklif edildi i görüldü. Pay sahiplerinin onay na sunulan 
önerge kat lanlar n oybirli i ile kabul edildi. Önerge do rultusunda 2013 faaliyet y na ili kin finansal 
tablolar müzakereye aç ld , yap lan oylama sonucunda, 2013 faaliyet y na ili kin finansal tablolar n 
aynen tasdikine toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 

 

4. irket’in 2013 y ndaki faaliyeti neticesinde yasal kay tlar nda da labilir kar  olu mad  için 
kar da lmas n mümkün olmad na toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 

 

5. Gündemin 5. maddesi gere ince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 faaliyet y na ili kin faaliyet ve 
lemlerinden dolay  ayr  ayr  ibra edilmeleri Genel Kurul’un onay na sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri 

kendi ibralar nda oy kullanmam lard r). Yap lan oylama sonucunda tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, 
toplant ya kat lanlar n oybirli i ile ibra edilmi tir. 

 



6. Gündemin 6. maddesi uyar nca, verilen önerge okundu, daha önce aç klanan Kar Da m 
Politikas ’n n  genel kurul öncesi da lmas , irket internet sitesinde duyurulmas  ve an lan politikada 
herhangi bir de iklik yap lmam  olmas  nedeniyle daha önce bilgi edinildi i, yeniden  okumaya 
gerek olmad  konusundaki önerge oyland , önerge oybirli i ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim 
lkeleri gere ince 2014 ve izleyen y llara ili kin irket’in “Kar Da m Politikas ” toplant ya kat lanlar n 

oybirli i ile onaylanm r. 
 

7. Gündemin 7. maddesi uyar nca, verilen önerge okundu, daha önce aç klanan irket 
Bilgilendirme Politikas ’n n genel kurul öncesi da lmas , irket internet sitesinde duyurulmas  ve 
an lan politikada herhangi bir de iklik yap lmam  olmas  nedeniyle daha önce bilgi edinildi i, 
yeniden  okumaya gerek olmad  konusundaki önerge oyland , önerge oybirli i ile kabul edildi. 
Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince “ irket Bilgilendirme Politikas ” hakk nda ortaklara bilgi 
verilmi tir. 
 

8. Gündemin 8. maddesi uyar nca, verilen önerge okundu, daha önce aç klanan irket’in Etik 
Kurallar ’n n genel kurul öncesi da lmas , irket internet sitesinde duyurulmas  ve an lan politikada 
herhangi bir de iklik yap lmam  olmas  nedeniyle daha önce bilgi edinildi i, yeniden  okumaya 
gerek olmad  konusundaki önerge oyland , önerge oybirli i ile kabul edildi.  Kurumsal Yönetim 
lkeleri gere ince “ irket’in Etik Kurallar ” hakk nda ortaklara bilgi verilmi tir. 

 

9. Gündemin 9. maddesi uyar nca, verilen önerge okundu, daha önce aç klanan Ücretlendirme 
Politikas ’n n  genel kurul öncesi da lmas , irket internet sitesinde duyurulmas  ve an lan politikada 
herhangi bir de iklik yap lmam  olmas  nedeniyle daha önce bilgi edinildi i, yeniden  okumaya 
gerek olmad  konusundaki önerge oyland , önerge oybirli i ile kabul edildi. yönetim kurulu 
taraf ndan haz rlanm  olan Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticiler için “Ücretlendirme Politikas ” hakk nda ortaklara bilgi verilmi  ve an lan politikan n 
kat lanlar n oybirli i ile aynen onaylanmas na karar verilmi tir. 
 

10. Gündemin 10. maddesi uyar nca,  
 

irket yönetim kurulu üyeliklerine; 3 (üç) y l süre ile görev yapmak üzere,  

(A) grubu pay sahiplerinin gösterdi i adaylar aras ndan T.C. uyruklu, 52126314318 T.C. kimlik 
numaral , Göztepe  Mah. Kartopu Cad. No.19/1 Beykoz, stanbul adresinde mukim Cemal Yücehan 
ÖZTÜRE, T.C. uyruklu, 55273056384 T.C. kimlik numaral , Kuyular Cumhuriyet Mah. 418 Sok. No : 7 D 
/ D Mezitli, Mersin adresinde mukim Hasan Tufan BALLI, T.C. uyruklu, 52123314472 T.C. kimlik 
numaral , Göztepe Mah. Çaml k Cad. C 45/12 C No: 5 Beykoz, stanbul adresinde mukim Bilgehan 
ÖZTÜRE, T.C. uyruklu, 52120314536 T.C. kimlik numaral , Göztepe Mah. Kartopu Cad. No.19 /1, 
Beykoz, stanbul adresinde mukim Tülin ÖZTÜRE’nin ve  

 

ba ms z yönetim kurulu üyeliklerine ise, T T.C. uyruklu, 49654187194 T.C. kimlik numaral , Mersin 
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, 9. Cadde No: 14, Akdeniz, Mersin adresinde mukim Cenk 
CENKC MENO LU ile  Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyar nca ve Ticaret Sicil Gazetesi’nin  
29/01/2014 tarih ve 8496 say  nüshas nda ilan edilmi  olan, irket’in 14.01.2014 tarih ve 2014/01  



numaral  yönetim kurulu karar  uyar nca ara dönemde yönetim kurulu üyeli ine atanm  olan T.C. 
uyruklu, 37300486326 T.C. numaral  ve  Çaml ca Mah. Seçil Kent Sitesi No: 21 Kuyuluk, Mezitli, 
Mersin adresinde mukim Mehmet Veysi B LG N’in seçilmesine kat lanlar n oybirli i ile karar 
verilmi tir. 

11. Gündemin 11. maddesi uyar nca, yönetim Kurulu Üyelerine ve Ba ms z Yönetim Kurulu 
Üyelerine ücret ödenmesi hususlar  görü üldü, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Hasan Tufan BALLI’ya 
ayl k  net  15.000.-TL,  Cemal  Yücehan  ÖZTÜRE’ye  ayl k  net  10.000.-TL,  Bilgehan  ÖZTÜRE’ye  ayl k  net  
10.000.-TL, Tülin ÖZTÜRE’ye ayl k net 5.000.-TL, Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi Cenk 
CENKC MENO LU’na ayl k net 1.000.-TL ve Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Veysi B LG N’e 
ayl k net 1.000.-TL huzur hakk  ödenmesine kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 
 

12. Gündemin 12. maddesi gere ince, Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan yay mlanan Sermaye 
Piyasas  Ba ms z Denetim Standartlar  Hakk ndaki Tebli  gere i, irket’in 2014 faaliyet y na ili kin 
finansal tablolar n denetlenmesi için Kapital Karden Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali Mü avirlik 
A. .’nin seçiminin onaylanmas  hususu görü üldü, Kapital Karden Ba ms z Denetim ve Yeminli Mali 
Mü avirlik A. .’nin seçiminin onaylanmas  toplant ya kat lanlar n oybirli i ile kabul edilmi tir. 
 

13. Gündemin 13. maddesi uyar nca, verilen önerge okundu, daha önce aç klanan irket’in Ba  
ve Yard mlara  li kin Politikas ’n n genel kurul öncesi da lmas , irket internet sitesinde 
duyurulmas  ve an lan politikada herhangi bir de iklik yap lmam  olmas  nedeniyle daha önce bilgi 
edinildi i, yeniden  okumaya gerek olmad  konusundaki önerge oyland , önerge oybirli i ile kabul 
edildi.  Kurumsal Yönetim lkeleri gere ince irket’in Ba  ve Yard mlara  li kin Politikas  hakk nda 
ortaklara bilgi verilmi tir. 2013 y  içerisinde herhangi bir ba  ve yard mda bulunulmam r. 
 

14. Gündemin 14. maddesi gere ince, irket’in 3. ki iler lehine vermi  oldu u teminat, rehin, 
ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verildi. 
 

15. Gündemin 15. maddesi gere ince, Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan yay mlanan Kurumsal 
Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na li kin Tebli in 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsam nda 2013 faaliyet y  içerisinde herhangi bir i lem 
olmad  hakk nda genel kurula bilgi verildi, ayr ca Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret 
Kanunu’nun 395 ve 396’nc  maddelerinde say lan muameleleri yapabilmeleri hususunda yap lan 
oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 
 

16. Gündemin 16. maddesi uyar nca, Dilekler ve Kapan  bölümüne geçildi, 2014 faaliyet y n 
karl  olmas  temennisiyle Divan Ba kan  Say n Sedat BOZANO LU taraf ndan toplant n sona erdi i 
bildirildi. 
 

bu toplant  tutana , Ba kanl k Divan  üyeleri ile Bakanl k Temsilcisi taraf ndan tanzim ve imza edildi. 

 

 
 
 



Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi Genel Kurulunun Çal ma Esas ve 
Usulleri Hakk nda ç Yönerge  

 
Amaç ve kapsam 

 

MADDE 1- (1) Bu ç Yönergenin amac  Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi 
genel kurulunun çal ma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözle me hükümleri 
çerçevesinde belirlenmesidir. Bu ç Yönerge, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim 

irketinin tüm ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar  kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu ç Yönerge, Anonim irketlerin Genel Kurul Toplant lar n Usul Ve Esaslar le Bu 
Toplant larda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanl  Temsilcileri Hakk nda Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak yönetim kurulunca haz rlanm r. 

Tan mlar 

MADDE 3- (1) Bu ç Yönergede geçen; 

a) Birle im : Genel kurulun bir günlük toplant , 

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 say  Türk Ticaret Kanununu, 

c)Oturum: Her birle imin dinlenme, yemek aras  ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her 
birini, 

ç) Toplant : Ola an ve ola anüstü genel kurul toplant lar , 

d) Toplant  ba kanl : Kanunun 419 uncu maddesinin birinci f kras na uygun olarak genel kurul 
taraf ndan toplant  yönetmek üzere seçilen toplant  ba kan ndan, gere inde genel kurulca seçilen 
toplant  ba kan yard mc ndan, toplant  ba kan nca belirlenen tutanak yazman ndan ve toplant  
ba kan n gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan olu an kurulu, ifade eder. 

NC  BÖLÜM 

Genel Kurulun Çal ma Usul ve Esaslar  

Uyulacak hükümler 

MADDE  4  –  (1) Toplant , Kanunun, ilgili mevzuat n ve esas sözle menin genel kurula ili kin 
hükümlerine uygun olarak yap r. 

Toplant  yerine giri  ve haz rl klar 

MADDE  5  – (1) Toplant  yerine, yönetim kurulu taraf ndan düzenlenen haz r bulunanlar listesine 
kay tl  pay sahipleri veya bunlar n temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmi  
ise Bakanl k temsilcisi ve toplant  ba kanl na seçilecek veya görevlendirilecek ki iler girebilir.  

(2) Toplant  yerine giri te, gerçek ki i pay sahipleri ile Kanunun 1527.nci maddesi uyar nca kurulan 
elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek ki i pay 
sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel ki i pay 
sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle haz r bulunanlar listesinde 



kendileri için gösterilmi  yerleri imzalamalar artt r. Söz konusu kontrol i lemleri, yönetim kurulunca 
veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim 
kurulunca görevlendirilen ki i veya ki iler taraf ndan yap r. 

(3) Tüm pay sahiplerini alacak ekilde toplant  yerinin haz rlanmas na, toplant  s ras nda ihtiyaç 
duyulacak k rtasiyenin, dokümanlar n, araç ve gereçlerin toplant  yerinde haz r bulundurulmas na 
ili kin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne ili kin mevzuat 
hükümleri sakl  kalmak kayd yla, toplant n sesli ve görüntülü ekilde kayda al nmas n istenmesi 
halinde, bu kapsamda ilgili mevzuat gere i yap lmas  gereken  i lemler de yerine getirilir.  

Toplant n aç lmas  

MADDE 6 – (1) Toplant irket merkezinin bulundu u yerde ya da gerekli hallerde irket merkezinin 
bulundu u ehirdeki ba ka bir adreste veya ba ka bir ehirde, önceden ilan edilmi  
zamanda, yönetim kurulu ba kan  ya da ba kan yard mc  veya yönetim kurulu üyelerinden birisi 
taraf ndan, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisaplar n sa land n bir tutanakla 
tespiti üzerine aç r.  

Toplant  ba kanl n olu turulmas  

MADDE 7- (1) Genel kurul toplant lar na, Yönetim Kurulu Ba kan , yoklu unda Yönetim Kurulu Ba kan 
Vekili veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri ba kanl k eder. 

(2) Ba kan taraf ndan en az bir tutanak yazman  ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru 
görevlendirilir. Ayr ca elektronik genel kurul sisteminin kullan ld  genel kurul toplant lar nda, bu 
konudaki teknik i lemlerin toplant  an nda yerine getirilmesi amac yla toplant  ba kan  taraf ndan 
uzman ki iler görevlendirilebilir. 

(3) Toplant  ba kanl , toplant  tutana  ve bu tutana a dayanak olu turan di er evrak  imzalama 
hususunda yetkilidir. 

(4) Toplant  ba kan  genel kurul toplant  yönetirken Kanuna, esas sözle meye ve bu ç Yönerge 
hükümlerine uygun hareket eder. 

Toplant  ba kanl n görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Toplant  ba kanl , ba kan n yönetiminde a da belirtilen görevleri yerine getirir: 

a) Toplant n ilanda gösterilen adreste yap p yap lmad  ve esas sözle mede belirtilmi se toplant  
yerinin buna uygun olup olmad  incelemek. 

b) Genel kurulun toplant ya, esas sözle mede gösterilen ekilde, irketin internet sitesinde ve Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde yay mlanan ilanla ça p ça lmad , bu ça n, ilan ve toplant  günleri 
hariç olmak üzere, toplant  tarihinden en az  üç hafta önce yap p yap lmad , pay defterinde yaz  
pay sahiplerine, önceden irkete pay senedi veya pay sahipli ini ispatlay  belge vererek adreslerini 
bildiren pay sahiplerine, toplant  günü ile gündem ve ilan n ç kt  veya ç kaca  gazetelerin iadeli 
taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmedi ini incelemek ve bu durumu toplant  tutana na geçirmek. 

c) Toplant  yerine giri  yetkisi olmayanlar n, toplant ya girip girmediklerini ve toplant  yerine giri le 
ilgili olarak bu ç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci f kras nda hüküm alt na al nan görevlerin 
yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmedi ini kontrol etmek. 

ç) Genel kurulda pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün haz r bulunup bulunmad , 
toplant n ilanda belirtilen ekilde  yap lmas na itiraz olup olmad  ve nisab n toplant  sonuna 
kadar korunup korunmad  incelemek. 



d) De ikli e gidilmi  ise de iklikleri de içeren esas sözle menin, pay defterinin, yönetim kurulu 
ll k faaliyet raporunun, denetçi raporlar n, finansal tablolar n, gündemin, gündemde esas 

sözle me de ikli i varsa yönetim kurulunca haz rlanm  de iklik tasar n, esas sözle me 
de ikli i Gümrük ve Ticaret Bakanl n iznine tabi olmas  durumunda ise Bakanl ktan al nan izin 
yaz  ve eki de iklik tasar n, yönetim kurulu taraf ndan düzenlenmi  haz r bulunanlar listesinin, 
genel kurul erteleme üzerine toplant ya ça lm sa bir önceki toplant ya ili kin erteleme tutana n 
ve toplant ya ili kin di er gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplant  yerinde bulunup 
bulunmad  tespit etmek ve bu durumu toplant  tutana nda belirtmek. 

e) Haz r bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula kat lanlar n 
kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin do rulu unu kontrol 
etmek. 

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi irketlerde denetçinin 
toplant da haz r olup olmad  tespit etmek ve bu durumu toplant  tutana nda belirtmek. 

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çal malar  yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde 
gündem d na ç lmas  önlemek, toplant  düzenini sa lamak, bunun için gerekli tedbirleri almak. 

) Birle imleri ve oturumlar  açmak, kapatmak ve toplant  kapatmak. 

h) Müzakere edilen hususlara ili kin karar, tasar , tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel 
kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konu mak isteyenlere söz vermek. 

) Genel kurulca verilecek kararlara ili kin oylama yapt rmak ve sonuçlar  bildirmek. 

i) Toplant  için asgari nisab n toplant n ba nda, devam nda ve sonunda muhafaza edilip 
edilmedi ini, kararlar n Kanun ve esas sözle mede öngörülen nisaplara uygun olarak al p 
al nmad  gözetmek. 

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler taraf ndan yap lan bildirimleri genel kurula 
aç klamak. 

k) Kanunun 436 nc  maddesi uyar nca, oy hakk ndan yoksun olanlar n an lan maddede belirtilen 
kararlarda oy kullanmalar  önlemek, oy hakk na ve imtiyazl  oy kullan na Kanun ve esas sözle me 
uyar nca getirilen her türlü s rlamay  gözetmek. 

l) Sermayenin yirmide birine  sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tablolar n müzakeresi ve 
buna ba  konular n görü ülmesini, genel kurulun bu konuda karar almas na gerek olmaks n bir ay 
sonra yap lacak toplant da görü ülmek üzere ertelemek. 

m) Genel kurul çal malar na ait tutanaklar n düzenlenmesini sa lamak, itirazlar  tutana a geçirmek, 
karar ve tutanaklar  imzalamak, toplant da al nan kararlara ili kin lehte ve aleyhte kullan lan oylar  
hiçbir tereddüde yer vermeyecek ekilde toplant  tutana nda belirtmek. 

n) Toplant  tutana , yönetim kurulu y ll k faaliyet raporunu, denetime tabi irketlerde denetçi 
raporlar , finansal tablolar , haz r bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy 
kâ tlar  ve tutanaklar  ve toplant yla ilgili tüm belgeleri toplant  bitiminde bir tutanakla haz r 
bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. 

Gündemin görü ülmesine geçilmeden önce yap lacak i lemler 

MADDE  9  –  (1) Toplant  ba kan , genel kurula toplant  gündemini okur veya okutur. Ba kan 
taraf ndan gündem maddelerinin görü ülme s ras na ili kin bir de iklik önerisi olup olmad  sorulur, 



er bir öneri varsa bu durum genel kurulun onay na sunulur. Toplant da haz r bulunan oylar n 
ço unlu unun karar yla gündem maddelerinin görü ülme s ras  de tirilebilir. 

Gündem ve gündem maddelerinin görü ülmesi 

MADDE 10 – (1) Ola an genel kurul gündeminde a daki hususlar n yer almas  zorunludur: 

a) Aç  ve toplant  ba kanl n olu turulmas . 

b) Yönetim kurulu y ll k faaliyet raporunun, denetime tabi irketlerde denetçi raporlar n ve finansal 
tablolar n görü ülmesi. 

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibralar . 

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi irketlerde denetçinin seçimi. 

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakk , ikramiye ve prim gibi haklar n belirlenmesi. 

e) Kâr n kullan m eklinin, da n ve kazanç paylar  oranlar n belirlenmesi. 

f) Varsa esas sözle me de ikliklerinin görü ülmesi. 

g) Gerekli görülen di er konular. 

(2) Ola anüstü genel kurul toplant n gündemini, toplant  yap lmas  gerektiren sebepler 
olu turur. 

(3)A da belirtilen istisnalar d nda, toplant  gündeminde yer almayan konular 
görü ülemez ve karara ba lanamaz: 

a)Ortaklar n tamam n haz r bulunmas  halinde, gündeme oybirli i ile konu ilave edilebilir. 
b) Kanunun 438 inci maddesi uyar nca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, 
gündemde yer al p almad na bak lmaks n genel kurulca karara ba lan r. 
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden al nmalar  ve yenilerinin seçimi hususlar , y l sonu 
finansal tablolar n müzakeresi maddesiyle ilgili say r ve gündemde konuya ili kin madde 
bulunup bulunmad na bak lmaks n istem halinde do rudan görü ülerek karar verilir. 

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, ba k yükümünün ihlali, birçok 
irkette üyelik sebebiyle görevin ifas nda güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullan lmas  

gibi hakl  sebeplerin varl  halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden al nmas  ve yerine 
yenilerinin seçilmesi hususlar  genel kurulda haz r bulunanlar n oy çoklu uyla gündeme 
al r. 
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara ba lanm  gündem maddesi, haz r bulunanlar n 
oy birli i ile karar verilmedikçe yeniden görü ülüp karara ba lanamaz. 
 (5) Yap lan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanl kça, irket genel kurulunda 
görü ülmesi istenen konular gündeme konulur. 
(6) Gündem, genel kurulu toplant ya ça ran taraf ndan belirlenir. 

Toplant da söz alma 

MADDE 11 – (1) Görü ülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya 
di er ilgililer durumu toplant  ba kanl na bildirirler. Ba kanl k söz alacak ki ileri genel kurula aç klar 
ve ba vuru s ras na göre bu ki ilere söz hakk  verir. Kendisine söz s ras  gelen ki i, toplant  yerinde 
bulunmuyor ise söz hakk  kaybeder. Konu malar, bunun için ayr lan yerden, genel kurula hitaben 



yap r. Ki iler kendi aralar nda konu ma s ralar  de tirebilirler. Konu ma süresinin s rland lmas  
halinde, s ras  gelip konu mas  yapan bir ki i, konu ma süresi doldu u zaman, ancak kendinden 
sonra konu acak ilk ki i konu ma hakk  verdi i takdirde konu mas , o ki inin konu ma süresi 
içinde tamamlamak ko uluyla sürdürebilir. Di er bir biçimde konu ma süresi uzat lamaz. 

(2) Toplant  ba kan nca, görü ülen konular hakk nda aç klamada bulunmak isteyen yönetim 
kurulu üyeleri ile denetçiye s raya bak lmaks n söz verilebilir. 

(3) Konu malar n süresi, ba kan n veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yo unlu u, 
görü ülmesi gerekli konular n çoklu u, önemi ve söz almak isteyenlerin say na göre genel kurulca 
kararla r. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konu ma süresinin s rlanmas n gerekip 
gerekmeyece ini ve sonra da sürenin ne olaca  konular nda, ayr  ayr  oylamayla karar verir. 

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyar nca genel kurula elektronik ortamda kat lan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin görü  ve önerilerini iletmelerine ili kin olarak an lan madde ve alt 
düzenlemelerde belirlenmi  usul ve esaslar uygulan r. 

Oylama ve oy kullanma usulü 

MADDE 12 – (1) Oylamaya ba lamadan önce, toplant  ba kan , oylanacak konuyu genel kurula 
aç klar. Bir karar tasla n oylamas  yap lacak ise, bu yaz  olarak saptan p okunduktan sonra, 
oylamaya geçilir. Oylamaya geçilece i aç kland ktan sonra, ancak usul hakk nda söz istenebilir. Bu 

rada, talep etmesine ra men kendisine söz verilmemi  pay sahibi varsa, hat rlatmas  ve Ba kanca 
do rulanmas  ko uluyla konu ma hakk  kullan r. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez. 

(2) Toplant da görü ülen konulara ili kin oylar, el kald rmak veya aya a kalkmak ya da ayr  ayr  
kabul veya ret denilmek suretiyle kullan r. Bu oylar toplant  ba kanl nca say r. Gerekti inde, 
ba kanl k, oy say nda yard mc  olmak üzere yeter say da ki iyi görevlendirebilir. El kald rmayanlar, 
aya a kalkmayanlar veya herhangi bir ekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermi  say r ve bu 
oylar de erlendirmede ilgili karar n aleyhinde verilmi  kabul edilir.  

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyar nca genel kurula elektronik ortamda kat lan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalar na ili kin olarak an lan madde ve alt düzenlemelerde 
belirlenmi  usul ve esaslar uygulan r. 

 

 

Toplant  tutana n düzenlenmesi 

MADDE  13  – (1) Toplant  ba kan nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunlar n sahip olduklar  
paylar , gruplar , say lar  ve itibari de erlerini gösteren haz r bulunanlar listesi imzalan r, genel kurulda 
sorulan sorular n ve verilen cevaplar n özet olarak, al nan kararlar n ve her bir karar için kullan lan 
olumlu ve olumsuz oylar n say lar n tutanakta aç k bir ekilde gösterilmesi ile tutana n Kanun ve 
ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sa lan r. 

 (2) Genel kurul tutana  toplant  yerinde ve toplant  s ras nda daktiloyla, bilgisayarla veya okunakl  
ekilde mürekkepli kalem kullan lmak suretiyle el yaz yla düzenlenir. Tutana n bilgisayarda 

yaz labilmesi için toplant  yerinde ç kt lar n al nmas na imkân sa layacak bir yaz n olmas artt r. 

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutana n her sayfas , toplant  ba kanl  ile kat lm  
olmas  halinde Bakanl k temsilcisi taraf ndan imzalan r. 



(4) Tutanakta; irketin ticaret unvan , toplant  tarihi ve yeri, irketin paylar n toplam itibari de eri ve 
pay adedi, toplant da asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, kat lm sa 
Bakanl k temsilcisinin ad  ve soyad  ile görevlendirme yaz n tarih ve say , toplant  ilanl  
yap yorsa davetin ne surette yap ld , ilans z yap yorsa bunun belirtilmesi zorunludur. 

(5) Toplant da al nan kararlara ili kin oy miktarlar , hiçbir tereddütte yer vermeyecek ekilde rakamla 
ve yaz yla tutanakta belirtilir. 

(6) Toplant da al nan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutana a geçirtmek isteyenlerin 
ad , soyad  ve muhalefet gerekçeleri tutana a yaz r. 

(7) Muhalefet gerekçesinin yaz  olarak verilmesi halinde, bu yaz  tutana a eklenir. Tutanakta, 
muhalefetini belirten orta n veya temsilcisinin ad , soyad  yaz r ve muhalefet yaz n ekte oldu u 
belirtilir. Tutana a eklenen muhalefet yaz  toplant  ba kanl  ve kat lm sa Bakanl k temsilcisi 
taraf ndan imzalan r. 

Toplant  sonunda yap lacak i lemler 

MADDE 14- (1) Toplant  ba kan , toplant  sonunda tutana n bir nüshas  ve genel kurulla ilgili 
di er tüm evrak  toplant da haz r bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar 
aras nda düzenlenecek ayr  bir tutanakla bu durum tespit edilir. 

(2) Yönetim Kurulu, toplant  tarihinden itibaren en geç on be  gün içerisinde, tutana n noterce 
onaylanm  bir suretini ticaret sicili müdürlü üne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi 
hususlar  tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç be  gün içerisinde internet sitesine de konulur. 

(4) Toplant  ba kan  ayr ca, haz r bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplant  tutana n 
bir nüshas  kat lm  olmas  halinde Bakanl k temsilcisine teslim eder. 

Toplant ya elektronik ortamda kat lma 

MADDE 15- (1) Genel kurul toplant na Kanunun 1527 nci maddesi uyar nca elektronik ortamda 
kat lma imkân  tan nd  durumda yönetim kurulunca ve toplant  ba kanl nca yerine getirilecek 

lemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate al narak ifa edilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çe itli Hükümler 

 
Bakanl k temsilcisinin kat  ve genel kurul toplant na ili kin belgeler 
MADDE 16 – (1) Bakanl k temsilcisinin kat  zorunlu olan toplant lar için temsilcinin 
istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ili kin Anonim irketlerin Genel Kurul 
Toplant lar n Usul ve Esaslar  ile Bu Toplant larda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanl  
Temsilcileri Hakk nda Yönetmelik hükümleri sakl r. 
(2)Genel kurula kat labilecekler ve haz r bulunanlar listesinin haz rlanmas nda, genel kurulda 
kullan lacak temsil belgeleri ile toplant  tutana n düzenlenmesinde birinci f krada 
belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulmas  zorunludur.  
 



ç Yönergede öngörülmemi  durumlar 

MADDE  17  – (1) Toplant larda, bu ç Yönergede öngörülmemi  bir durumla kar la lmas  halinde 
genel kurulca verilecek karar do rultusunda hareket edilir. 

ç Yönergenin kabulü ve de iklikler 

MADDE  18  – (1)  Bu  ç  Yönerge,  Özbal  Çelik  Boru  Sanayi  Ticaret  ve  Taahhüt Anonim irketi genel 
kurulunun onay  ile yönetim kurulu taraf ndan yürürlü e konulur, tescil ve ilan edilir. ç Yönergede 
yap lacak de iklikler de ayn  usule tabidir. 

ç Yönergenin yürürlü ü 

MADDE  19  – (1) Bu ç Yönerge, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim irketinin 
28/03/2013 tarihli genel kurul toplant nda kabul edilmi  olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan  
tarihinde yürürlü e girer. 

 
 
 
ÖZBAL ÇEL K BORU SAN. T C. VE TAAH. A. . 

SK N ERKEN SAPTANMASI KOM TES  ÇALI MA ESASLARI 
 
 

1. Amaç ve Kapsam: 
 

Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde olu turulan “Riskin Erken Saptanmas  
Komitesi”nin görevlerini ve çal ma esaslar  düzenlemek amac yla haz rlanm r. 
 

2. Komitenin Yap : 
 

Riskin Erken Saptanmas  Komitesi, irketin maruz bulundu u risklerin sistemli bir ekilde 
yönetilmesi amac yla olu turulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organ r. Risk 
yönetimi sisteminin Yönetim Kurulu’na kar  temsili Riskin Erken Saptanmas  Komitesi 
taraf ndan yerine getirilir. Riskin Erken Saptanmas  Komitesi do rudan Yönetim Kurulu’na ba  
olarak faaliyette bulunur.Komite üyelerinin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim lkeleri’ne uyulur. 
Komitenin Ba kan  ile üyeler, Yönetim Kurulunca atan r.Komite Ba kan  ve üyeleri yönetim kurulu 
üyeleri aras ndan seçilir. cra ba kan /genel müdür komitede görev yapamaz. Komite ba kan  ve 
üyeler, genel kurul toplant ndan sonra Yönetim Kurulu taraf ndan tekrar belirlenir. 
 

3. Komitenin Görevleri: 
 

Riskin Erken Saptanmas  Komitesi, Sermaye Piyasas  Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin 
düzenlemelerine uygun olarak, irketin varl , geli mesini ve devam  tehlikeye dü ürebilecek 
risklerin erken te hisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmas  ve riskin 
yönetilmesi amac yla çal malar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az y lda bir kez gözden 
geçirmek üzere kurulmu tur. Bu kapsamda, Riskin Erken Saptanmas  Komitesi’nin ba ca görevlerine 

da yer verilmi tir. irketin izleyece i risk yönetimi stratejilerinin ve politikalar n haz rlanmas , 
Yönetim Kurulu’nun onay na sunulmas  ve uygulamalar n izlenmesi, irketin ta  temel riskler 
konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na öneride bulunulmas , limit ihlallerinin 
izlenmesi, Risk politikalar n de tirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na görü  sunulmas , Riskin 
belirlenmesi, tan mlanmas , ölçülmesi, de erlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve 
haberle menin yerine getirilmesi, Risk ölçüm yöntem ve sonuçlar n do rulu unun ve güvenirli inin 
sa lanmas na ili kin izlemenin yerine getirilmesi. 
 



4. Çal ma Esaslar : 
 

Komite, toplant  esas yla çal r. 
Komite, çal malar n etkinli i için gerekli görülen s kl kta toplan r. 
Komite, gerekli gördü ü yöneticiyi toplant lar na davet edebilir ve görü lerini alabilir. 
Riskin Erken Saptanmas  Komitesi Çal ma Esaslar ’nda de iklik yap lmas  Yönetim 
Kurulu’nun onay yla mümkündür. 
 
 
5. Yürürlük: 

bu görev ve çal ma esaslar  Yönetim Kurulu karar  ile yürürlü e girer. 

 

g)   Yap lan ara rma ve geli tirme faaliyetleri, 

irketimizin son teknoloji ile üretim yapt  tesislerinin devreye girmesi ile beraber gerek yurt 
içi gerekse yurt d nda pazarlama faaliyetleri h zlanarak devam etmektedir.  Kurumsal bir 
yap ya bürünmemizle beraber ekip her safhada güçlendirilmeye ba lanm r.  Pazarlama ve 
sat  ekibimiz sektörde 35 y  a n tecrübeye sahip Serdar Soysal Bey’in irket kadrosuna 
Genel Müdür  olarak kat lmas yla oldukça güçlendirilmi tir. irketimiz kullan labilir 
kapasitesini de 338.987 tona  yükseltmi tir.   

 

    ) Dönem içinde esas sözle mede yap lan de iklikler ve nedenleri, 

01.01.2014-30.09.2014 Döneminde Esas Sözle memizde yap lan, irketin merkezi ve ubeleri 
(no 4) hakk nda bir de iklik mevcuttur. irketin Merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesine 
ta nm r.  

18.04.2014 tarihinde Sermaye Piyasas  Kurulu’na esas sözle me tadili hakk nda ba vuruda 
bulunulmu , 09.05.2014 tarihinde Kurul onay  al nm  ve ilgili tadil hakk nda Gümrük ve 
Ticaret Bakanl ’n n onay  beklenmektedir.  

Esas Sözle memizin onayl   son hali ile www.ozbal.com internet sitemizde de yer almaktad r.  

h) Varsa, ç kar lm  bulunan sermaye piyasas  araçlar n niteli i ve tutar , 

Herhangi bir husus yoktur.   

 

I) letmenin faaliyet gösterdi i sektör ve bu sektör içersindeki yeri hakk nda bilgi, 

irketimiz faaliyet gösterdi i Spiral Kaynakl  Boru üretiminde sektörün say  
irketlerinden biridir.  25’in üzerinde çe itli üretim sertifikalar  bulunmakta olup, 

dünyan n her yerindeki prestijli projelere kat lmak üzere talepte bulunabilecek teknik 
yeterlili e ve tecrübeye sahiptir.  

 



i) Yat mlardaki geli meler, te viklerden yararlanma durumu, yararlan lm sa ne 
ölçüde gerçekle tirildi i, 

Üretim kapasitesinin 150.000  tondan 338.987 tona ç kar lmas irket’in 9 May s 2013 
tarihi tibar  ile yapm  oldu u revize de erlemesi neticesinde elde edilmi tir.   

 

j) letmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullan m oranlar  ve bunlardaki 
geli meler, genel kapasite kullan m oran , faaliyet konusu mal ve hizmet ürünlerindeki 
geli meler, miktar,kalite, sürüm ve fiyatlar n geçmi  dönem rakamlar yla kar la rmalar  
içeren aç klamalar, 

2013 senesi  sonunda elde edilen sat  cirosu 127,095,428 TL iken 2012 eri ilen ciro  
101,119,958 TL  olarak gerçekle mi tir.  Yakalanan art  oran  yakla k %26’dir. Yurtiçinde 
artan ve devam etmesi beklenen alt yap  yat mlar  sebebiyle 130.000.000 TL tutar nda 
hedeflenen 2013 cirosu yakla k gerçekle tirilmi tir. 2014 y  hedef tonaj ise  yakla k 
90.000 ton ve ciro hedefi de yakla k 150.000.000 TL olarak öngörülmü tür. 30 Eylül 2014 
itibariyle sat  ciromuz 103.573.610 TL’dir. 

 

k) Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatlar , sat  has latlar , sat  ko ullar  ve bunlarda y l 
içinde görülen geli meler, geçmi  y llara göre bunlardaki önemli de ikliklerin nedenleri, 

irketin 31 Aral k 2013 tarihi itibariyle gerçekle en brüt  faaliyet kar  17,858,374  TL 
olmu tur . 30.09.2014 itibariyle Brüt kar rakam  15.367.453 TL ‘dir. 30.09.2013 y nda ise 
bu rakam 11.812.955 TL olmu tur. Yakla k 30% ‘luk bir art a tekabül etmektedir. 

 

l) Bu tebli  hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas al narak 
hesaplanan finansal durum, karl k ve borç ödeme durumuna ili kin temel rasyolar, 

Dönen Varl klar/K sa Vadeli Borçlar:     87,94%  

Faaliyet Karl k Oran  (Brüt Faaliyet Kar /Net Sat ):   14,84% 

 

m) letmenin finansal yap  iyile tirmek için al nmas  dü ünülen önlemler, 

letme uzun vadeli yat m kredisi d nda döviz geliri olmayan projeler haricinde Yabanc   
Para borçlanmamaktad r.  Özbal son zamanlarda (a rl kl  olarak) 2011  son çeyrekten bu 
yana tüm i letme kredilerini mümkün mertebe Eximbank kredilerine çevirmeye 
çal maktad r. Bu vesile ile vade uzat rken maliyetlerde azaltma hedeflenmektedir.  K sa 
vadeli istenmeyen döviz riskleri ise Swap ve Forward gibi hedge enstrümanlar  ile bertaraf 
edilmeye çal lmaktad r. Ayr ca proje finansman  kapsam nda daha uygun maliyetlerle ve 
uygun vadeler de borçlanma imkanlar  yarat lmas  hedeflenmektedir.  Bilanço 
döneminden sonra (12 Temmuz 2013)  ise ekerbank ile 30 milyon TL nakit, 15 milyon 



gayrinakdi olmak kayd  ile 5 y l 6 ay ödemesiz bir kredi sözle mesi imzalanm r. irket bu 
anla ma ile birlikte faiz giderlerini ciddi oranda azaltmay  planlamaktad r.  irket bundan 
böyle tüm projelerini uygun finansal ortaklar (bankalar) ile Proje Finansman  kapsam nda 
de erlendirme yoluna gitmeyi hedeflemektedir ve Bota  i lerinde de bu k smen 
gerçekle tirilmi tir. Ayr ca irket ABD’li bir fon (GEM) ile de 16 Temmuz 2013 tarihinde  
15,000,000 TL tutar nda tahsisli sermaye artt m (opsiyonlu) anla mas  imzalam r.  Bu 
vesile ile irket mevcut sermaye yap  güçlendirmeyi de amaçlamaktad r. Anla ma 
süresi 30 ayd r.  ekerbank kredisi kullan lm  olup; GEM ile yap lan opsiyonlu sözle me 
dü en hisse fiyat ndan dolay irket ad na rantabl olmad ndan devreye al nmam r. 

irket özellikle  proje finansman na yönelik yeni finansman modelleri üzerinde 
çal maktad r. irket maliyetleri k smak ad na özellikle  genel yönetim giderlerinde çe itli 
maliyeti dü ürücü önlemler almaya çal maktad r. Bu hususta çal malar devam etmekte 
olup, bu yolda ilk al nan karar gere i irket merkezi ta nm  ve stanbul ofis kapat lm r. 

n) Üst yönetimde dönem içinde yap lan de iklikler ve halen görev ba nda bulunanlar n 
ad ,soyad  ve mesleki tecrübesi, 

 

Ad -Soyad  Görev    Sorumluluk Alan    Tecrübe 

M. Serdar Soysal CEO    Tüm alanlar   36 

Gökdeniz Kaya  Fab. Md.  Üretim     15  

eniz Günal Turgan CFO    Mali ler ve Yat mc li kileri 16 

Can Gökay Y ld z   Tic. Md.  hracat    7 

Orhan Ball   ç Tic. Md.  ç Pazar    15 

Çi dem Y ld r  Muhasebe Md.  Muhasebe   14 

 

o) Personel ve i çi hareketleri, toplu sözle me uygulamalar , personel ve i çiye sa lanan hak ve 
menfaatler, 

Personele ula m ve yemek sa lanmaktad r. Mavi yaka ise sendikal r (Çelik  Sendikas ).  
Sendikan n artlar  özetle,  TÜ K tüketici fiyat endeksine üzerine uygulanacak kademeli ek getiri 
baz nda maa  art r. Ayr ca sözle me kapsam nda ikramiye, bayram harçl  da 
ödenmektedir.Toplu sözle menin geçerlilik süre 31/02/2017 tarihinde sona ermektedir. 

 

Ö) l içinde yap lan ba lar hakk nda bilgiler,  

 Herhangi bir husus yoktur.  Ola an Genel Kurul’da da olmad  bilgisi verilmi tir. 

 



p) Merkez d  örgütlerin olup olmad  hakk nda bilgi, 

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan  fabrikada üretim yap lmaktad r.  Di er fabrika 
ise kiralanm r. zmit Kocaeli’nde faaliyet gösteren ubesi bulunmaktad r. 06.06.2014 
tarihinde yap lan Ola anüstü Genel kurul toplant  ile irket merkezi Mersin ili Akdeniz ilçesi 
Mersin/Tarsus  OSB Rü tü Ka zm Yücelen Cad. No:23’e ta nm r. Ayr ca 19.06.2014 tarihli 
Yönetim Kurulu karar  ile ilk kurulan Mersin ubesi kapat lm r, di er ube i levine devam 
etmektedir. 

 

r) Konsolidasyona tabi i letmelerin ana ortakl k sermayesindeki paylar  hakk nda bilgiler, 

Kar kl  i tirak bulunmamaktad r.   

s) Konsolide finansal tablolar nhaz rlanma süreciyle ilgili olarak; grubun iç denetim ve risk 
yönetim sistemlerinin ana unsurlar na ili kin aç klamalar,   

Konsolidasyon yap lacak bir husus yoktur.   

 

 

ÖZBAL ÇEL K BORU SAN. T C. VE TAAH. A. . 
 
 
 
C. Yücehan Öztüre   H. Tufan Ball  

Yönetim Kurulu Ba kan    Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


