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Ortaklığın Ünvanı : Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 

Adres   : Tekirova Mah. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No.14/1 Kemer/Antalya 
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Konu   : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Tebliği  

  uyarınca yapılan açıklamadır. 
 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.’NE 
 

30.10.2019 ve 31.10.2019 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimiz ve Martı GYO A.Ş.’nin, 

Denizbank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş. ile imzaladığı Genel Kredi Sözleşmeleri ve ek 

belgelerine istinaden kullanılan 30.09.2019 tarihi itibariyle Şirketimiz kayıtlarında yer alan 

73.559.247 USD tutarındaki kredilerimizin, 26.06.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken 

anapara ve faiz ödemelerinde “arızi nakit sıkışıklığı” sebebiyle, “gecikmeli ödemede “ 

bulunulmuştur.  

Ancak ilgili Banka tarafından gecikmeli ödemeye istinaden 18.07.2018 tarihli ihtarnameleri ile 

tüm kredi borcumuza muacceliyet kazandırılmış olup, aynı tarih itibariyle Banka ile borcun 

yeniden yapılandırılması görüşmelerine başlanmıştır.  

Şirketimizce ödeme planı dahilinde yapılacak ödemelere devam edilmesinde finansal bir 

güçlüğümüz olmadığı, sadece gecikmeli ödemede bulunulmuş olduğu ve Banka ile yeniden 

yapılandırma görüşmelerinin başlatıldığı gözetilerek, mevcut hali ile piyasa katılımcılarının farklı 

yorum ve değerlendirmelere ulaşmasına imkan verebilecek bilgilerin kamuya açıklanması 

yanıltıcı olabileceğinden, gizlilik önlemleri alınmak suretiyle, yapılandırma görüşmeleri 

sonuçlanıncaya kadar ilgili mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak 19.07.2018 tarihli Yönetim 

Kurulu Kararları ile söz konusu sürece ilişkin bilgilerin açıklanması ertelenmiştir.  

Banka ile yapılandırma görüşmeleri karşılıklı mutabakat içinde protokol aşamasına gelmiş 

olmakla birlikte, Banka tarafından takip prosedürünün gereği olarak yasal işlemlere devam 

edilmekte olup,  yasal yollara başvuru hakkımız saklı bulunmaktadır. Konuya ilişkin gelişmeler 

kamu ile tam ve zamanında paylaşılacaktır”. 

 
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. 
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