
                          YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

 
Sayın Hissedarlar, 
 
Şirketimizin 2015 Yılının Bilanço ve Gelir Tabloları, Şirketlerin Yıllık Faaliyet 

Raporunun Asgari Đçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği’nin belirlediği esaslar 
doğrultusunda düzenlenmiş ve bilgilerinize sunulmuştur. Buna göre;  

Yönetmeliğin 4. maddesi genel ilkeleri  kapsamında yıllık faaliyet raporumuz; 
şirketimizin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal 
durumunu, şirketin hak ve yararını gözetecek şekilde; ortaklarımızın şirketimizin finansal 
durumu hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru şekilde olmakla birlikte şirketimizin 
genel özellikleri ile karşı karşıya kaldığı temel riskler ile; şirket faaliyetimizin ve 
hizmetlerimizin en etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütüldüğünü  muhasebe ve 
mali raporlama bilgileri üzerinden sizlere sunulacaktır. 
 Aşağıda  ise  Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında belirlenen bölümleri sizlere daha 
ayrıntılı bir şekilde açıklayarak bilgilerinize sunmaktayız. 

      
 
1- Genel Bilgiler ;  Yönetmeliğin  
 
Şirket Ünvanı  : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYĐ A.Ş. 
Merkez Adresi :Büyükçavuşlu Mahallesi Çerkezköy Caddesi, No:587, Silivri-ĐSTANBUL 
Sicil No  : 94841 
Ortaklık Yapısı :  
 
ORTAĞIN ADI-SOYADI PAY ADEDİ PAY ORANI-%

E. YALIM EREZ 2.943.513,30 18,6890%

ZEKAİ EREZ 2.970.382,80 18,8596%

SALİH EREZ 9.000,00 0,0571%

MERT EREZ 9.000,00 0,0571%

NECABET FERYAL EREZ 1.500,00 0,0095%

ELİF EREZ 1.500,00 0,0095%

DURER REFRAKTER SAN.A.Ş. 6.536.430,46 41,5011%

HAZNEDAR YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 644.584,99 4,0926%

MÜMTAZ HİLKAT YÖRÜKOĞLU 1.236.786,48 7,8526%

MÜKRÜME ÖÇKOYMAZ 1.109.429,99 7,0440%

HALKA AÇIK PAYLAR 287.871,98 1,8278%

TOPLAM 15.750.000,00 100,0000%  
 
2- Yönetim Kurulu ve Mali Hakları: 
 
 

  GÖREVĐ                                          ADI SOYADI         GÖREV SÜRESĐ       
 
   BAŞKAN                                   :  E.Yalım  EREZ                              1  YIL 
       
   BAŞKAN VEK ĐLĐ                    :  Zekai EREZ                                   1  YIL 
 
   ÜYE                                           :   Salih EREZ                                 1  YIL 



 
   ÜYE                                           :   Mert EREZ                                     1  YIL 
   
   BAĞIMSIZ  ÜYE                      :   Oktay DURAN                               1  YIL 
 
   BAĞIMSIZ  ÜYE                      :   Neşet Ömer YILDIZ                       1 YIL 

 
 

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin sahip oldukları mali haklar aşağıda 
belirtilen şekildedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı   , Yönetim Kurulu Başkan Vekili  ve Yönetim Kurulu Üyelerine   
2015 faaliyet döneminde  verilen  huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatlerin 
toplam tutarı  BRÜT 1.343.601.-TL’dir. 

 
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte 
olup Ücret dışında başkaca bir menfaat (Prim,borç verme kredi lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi 
haklar)Sağlanmamaktadır. 14.04.2015’te yapılan Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında ,Yönetim 
Kurulu Başkanı’na aylık 15.000.-TL NET Huzur hakkı,Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.500.-TL NET 
Huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. 

 
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemiş doğrudan veya 
üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi 
teminatlar verilmemiştir. 

 
3- Şirketin Ara ştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
 
Şirketimizin  2015 bilanço yılına ait her hangi bir araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapılmamıştır. 
      
4- Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine ili şkin Önemli Gelişmeler 
 

Ülkemizin yıllık 220.000 ton Refrakter malzemesi ihtiyacı vardır.Ülkemiz Refrakter malzemesi 
ihtiyacının 60.000 tonu ithalatla karşılanmakta olup,geriye kalan 160.000 ton malzeme ise ülkemizde 
kurulu  Refrakter fabrikalarından karşılanmaktadır.Ülkemizde üretilen 160.000 ton Refrakter malzemesi 
içindeki payımız 2015 yılında % 14,60 olmuştur. 

 
Şirketin 2015 yılında üretim hattını yenilemek,modernize etmek ve verimliliği arttırmak 
için PLAKA HATTI yatırımına karar vermiştir. 
 
Đç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri, yönetim kurulu üyeleri ,üretim ve muhasebe 
müdürleri tarafından sağlanmaktadır.. Ayrıca,Şirket faaliyetleri 3’er aylık dönemlerde 
Güreli YMM A.Ş. tarafından denetimden geçirilerek vergisel ve kanunlara uyumluluk 
konusunda oluşabilecek risklerin önüne geçilmektedir. 
 
Şirketin iştiraki ve Bağlı Ortaklığı bulunmamaktadır. 
 
2015 Hesap dönemi içerisinde şirketimiz Kamu denetimine tabi olmamıştır.Özel denetim 
ise 3 aylık periyotlarda AC Đstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.. 
tarafından gerçekleştirilmi ştir. 
 
Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 
herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 
 



Geçmiş dönemlerle alakalı olarak alınan her Genel Kurul kararları titizlikle 
uygulanmıştır. 
 
2015 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı’na 10.440.-TL ve Türk Şehitlikleri Vakfına 
10.000.-TL bağış ve yardımda  bulunulmuştur. 
 
5- Finansal Durum 
   
2014 yılı sonunda 2015 yılı için yapılan faaliyet öngörüleri gerçekleşmiştir. 2014 yılında 
80.326.147 TL olan brüt satış tutarımız 2015 yılında %8,68 azalarak  73.913.371 TL’ye 
gerilemiştir.2014 yılı 5.271.610.-TL olan NET KARI, 2015 Yılında %40.21 oranında 
azalarak 3.759.766.-TL olmuştur.  2014 Yılındaki Borç/Özkaynak oranı 0,3369 iken 2015 
yılında bu oran 0,2025’ya gerilemiştir. Bu oranın azalmasında banka kredilerimizin 
4.607.763 TL’den 341.783 TL’ye düşürülmesinin etkisi olmuştur. Şirket borçları ve 
yükümlülükleri 2014’de 10.201.550 TL iken 2015 yılında 6.893.871 TL’ye gerilemiştir.  
 
Şirketimiz faaliyetleri için zaman zaman banka kredisi kullanmaktadır.Fakat bu kredileri 
genellikle yurtdışından yapılan hammadde alımları için tedarik etmektedir.Yurtiçi 
operasyonlar için kredi kullanılmamaktadır. Tahsilatlarını düzenli şekilde yapıp hiçbir 
firmayla ticari problemi yoktur.  
 

Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşme’de bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her hisse eşit kar payı 
hakkına sahiptir.  
 
Kar Dağıtım Politikası, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmakta, 
ayrıca kar dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet 
sitesinde kamuya duyurulmaktadır.  
 
Şirketimizin karını ne şekilde dağıtacağı esas sözleşmemizin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine uygun bir şekilde kaleme alınmış olan “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 23ncü 
maddesinde düzenlenmektedir.  
 
Yürürlükteki mevzuata ve esas sözleşmemizin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre 
hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ndan ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde 
dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun asgari dağıtım 
zorunluluğunu göz ardı etmeden, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, finansal kaldıraç 
oranlarının izin verdiği ölçüde maksimum kar payı dağıtımını hedeflemekte, yatırım harcamalarının 
getirdiği mali yük ile ortakların Kurumsal Yönetim beklentisi dengelenmeye çalışılmaktadır.  
 
Yukarıda ifade edildiği üzere karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
düzenlemelerine riayet edilmekte, kar dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kar dağıtımına ilişkin 
tüm hususlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi 
 

Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenleme bulunmamakla birlikte Risk yönetimi, 
aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür, üretim ve muhasebe müdürleri tarafından 
oluşan ekip tarafından izlenmektedir. 
Şirket faaliyetleri üçer aylık dönemler halinde planlanmaktadır.Sonuçlar gözden geçirilerek 
planlanan/gerçekleşen performansı detaylı incelenip, gerekli tedbirler alınmaktadır. Ayrıca,Riskin 
Erken Saptanma Komitesi oluşturulmuştur. 

 
RĐSKĐN ERKEN SAPTANMA KOM ĐTESĐ 
 
Oktay DURAN 
Salih EREZ 
 
Yönetim Kuruluna Olu şturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı 
 
S.P.K Seri X no:22 Tebliği ikinci kısmının 26 maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 
arasından Denetim Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim komitesi S.P.K mevzuatı çerçevesinde 
çalışmalarını yürütmektedir. 

 
DENETĐMDEN SORUMLU KOM ĐTE 
 
Oktay DURAN 
Neşet Ömer YILDIZ 

 
KURUMSAL YÖNET ĐM KOM ĐTESĐ 
 
Oktay DURAN 
Salih EREZ 

 
Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma Komitesi 
ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir. 

 
7- Sonuç 
 
Şirketimizin 2015 yılı içerisindeki faaliyetlerini geliştirmek ve daha iyi bir seviyeye  

çıkarmak  için ortaklarımızla beraber faaliyetlerimizi en etkili bir şekilde geliştirmekteyiz. 
Bu nedenle şirketimizin ileri ki yıllar daki bilançolarının daha iyi olacağından emin 
olabilirsiniz.  

 
Bugüne gösterdiğiniz olumlu yaklaşımlar için yönetim kurulu adına hepinize teşekkür 
eder gelecek yılların şirketimiz için daha verimli olması dileği ile tüm ortaklarımıza 
saygılarımızı sunarız. 
Saygılarımla. 
 

                          Yönetim Kurulu Başkanı            Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
                         ENĐS YALIM EREZ               ZEKA Đ EREZ 
                                                                                                                                         
                                               
 
 
 


