
 
 

GÜNDEM 
 
 
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ’NİN 
24.08.2017 TARİHLİ 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GÜNDEMİ: 
 
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 
 
2. 2016 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin 
okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 
 
3. 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,  
 
4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin 
görüşülerek karara bağlanması, 
 
5. 2016 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet dönemine 
ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
 
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 
 
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılı hesap 
dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması, 
 
8. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel 
Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 
 
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine 
verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay 
sahiplerine bilgi verilmesi, 
 
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 
 
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili 
Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 
 
13. Halka açık ve payları Borsa’da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve 
Taahhüt Anonim Şirketi’nin (“Devrolan”) tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve 
yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 
(“Devralan”) tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 31.12.2016 tarihli finansal 
tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. Maddeleri, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 



Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli 
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) hükümleri ve 
diğer ilgili mevzuata uygun olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 
ile ilgili olarak; 
 
Bahse konu birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak 
Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin 11 maddesi kapsamında olup, zorunlu pay alım 
teklifi yapılmasını gerektirmekte olduğundan; birleşme işlemi ve bu işlem dolayısıyla doğacak 
zorunlu pay alım teklifi konusunda pay sahiplerinin aşağıdaki gibi bilgilendirilmesi; 
 
Duyuru Metni çerçevesinde; 
 
Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç anılan Tebliğ’in “Önemli nitelikteki işlemler nedeniyle 
yapılacak zorunlu pay alım teklifi” başlıklı 11. ve “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlıklı 10. 
Maddesi ve sair hükümleri uyarınca yürütülecek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 
tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki 
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) 12. maddesi uyarınca pay 
sahipleri açısından ayrıca "Ayrılma Hakkı" doğmayacaktır; 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” 
(II-23.1)’nin 10 ve 11.maddeleri uyarınca, zorunlu pay alım teklifi fiyatı, söz konusu önemli 
nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı 09.12.2016 tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa’da 
oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay başına 1,3887.-
TL olarak belirlenmiştir; 
 
Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç (II-23.1) sayılı Tebliğ’in 11/4 hükmü uyarınca, bir 
sonraki maddede detayları belirtildiği üzere şarta bağlanmıştır;  
 
Pay alım teklifine gelen taleplerin 10.000.000.-TL’yi aşması durumunda pay alım teklifi 
gerçekleştirilmemesi planlanmakta olup, belirlenen tutarın aşılması durumunda aşılma 
miktarına bağlı olarak Erciyas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nca pay alım teklifine devam 
edilip edilmeyeceği hususu o tarih itibariyle yeniden değerlendirilecektir; 
 
Pay alım teklifi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun planlanan birleşme işlemine ve pay alım teklifi 
yapılmasına ilişkin iznini takiben 20 (yirmi) iş günü içerisinde tamamlanacak, ancak  önemli 
nitelikteki işleme ilişkin genel kurul toplantısından önce yapılacak olup, pay alım teklifi talep 
toplama süresi de 10 (on) iş günü olarak belirlenmiştir; 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” 
(II-23.1)’nin 11/8. maddesi uyarınca pay alım teklifi sürecine ilişkin anılan Tebliğ’de hüküm 
bulunmayan hallerde, zorunlu pay alım teklifinin fiili işleyiş sürecine ilişkin olarak (II-26.1) 
nolu Pay Alım Teklifi Tebliği’ndeki ilgili hükümlere uygun hareket edilecektir; 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” 



(II-23.1)’in 11/6. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Pay Alım Teklifi Tebliği” (II-26.1)’in 10. 
maddesi hükümlerine uygun olarak, pay alım işleyiş süreci ve gerekli hususlar kamuya 
açıklanacaktır. 
 
14. Halka açık ve payları Borsa’da işlem gören Şirketimiz Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret Ve 
Taahhüt Anonim Şirketi’nin (“Devrolan”) tüm aktif ve pasifi ve tüm hak, alacak, borç ve 
yükümlülükleriyle ve tüzel kişiliği tasfiyesiz sona ererek Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. 
(“Devralan”) tarafından devralınması suretiyle, bu iki şirketin, 31.12.2016 tarihli finansal 
tablolar esas alınarak, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. Maddeleri, 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli 
Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) hükümleri ve 
diğer ilgili mevzuata uygun olarak Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 
ile ilgili olarak; Yönetim Kurulumuzca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 
hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nda birleşme ve değiştirme oranları baz alınarak 
düzenlenmiş ve 15.06.2017 tarihinde imzalanmış olan Birleşme Sözleşmesi’nin ve birleşme 
işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması, birleşme hususunun ticaret siciline tescili ile 
şirketin infisahına karar verilmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için 
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 
 
15. Dilekler ve kapanış. 
 
 

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT  
ANONİM ŞİRKETİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


