
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 94841 sicil sayısında kayıtlı şirketimizin ortaklarının olağanüstü 

genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere şirketimizin 
merkezi bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi, Çerkezköy Cad. No. 587 Silivri – İstanbul adresinde 

10.08.2016 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü Saat 11.30’da Türk Ticaret Kanunu’nun 414. 

maddesi gereğince toplanacaktır. 

 

Şirketimiz Ana sözleşmesi’nin Sermaye ile ilgili 7. maddesi’nin tadiline Sermaye Piyasası Kurulunun 

06.06.2016 tarih ve 29833736-199-E.6526, sayılı Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü’den 22.06.2016 tarih  ve 16925821 sayılı yazıları ile izinler alınmıştır.  Şirketimiz Ana 

sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7. maddesinin eski ve yeni şekline ait tadil tasarısı ekli olup sermaye 

piyasası kurulu mevzuatı hükümlerine göre toplantı tarihinden 23 gün önceden Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesi’nde ilan edilmiş ve şirket merkezinde www.hazref.com şirket internet sitesinde ve MMK 
Elektronik Genel Kurul sisteminden Sayın hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 
 
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına “fiziki ortamda” veya “elektronik ortamda” 

bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, 

pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik 

Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi 

olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-

MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya 

temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün 
olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin daha geniş 

bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den almaları mümkündür. 
 
 Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 

tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” , 29 Ağustos2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım 

hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Buna göre, hamiline yazılı pay 

sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK’ya kaydettirmemiş ortaklarımız 

Genel Kurul toplantı başlangıç saatine kadar pay senetlerini Şirket Merkezimizdeki Yatırımcı İlişkileri 

Birimi’ne yatırarak veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzu ibraz ederek genel kurul toplantısına 

katılabilirler. Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi’nde adı 

yer alan gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini 

ibraz ederek katılabilirler. 
 
Genel Kurul’a temsilci göndermek suretiyle katılacak pay sahiplerimizin SPK’nın “Vekaleten oy 

kullanılması ve Çağrı yoluyla vekalet toplanması” tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini 

(www.hazref.com şirketimizin internet sitesinden temin edebilirler) usulüne uygun olarak 

doldurmaları, vekaletname formunda  yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda 

düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri 

gerekmektedir. 
 
Keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza duyurulur. 
 



 
 
 

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLARININ 
10/08/2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT 

GÜNDEM 
 

1. Açılış ve Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divan’nın seçilmesi. 

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki 

verilmesi. 

3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ 

çerçevesinde satma hakkını kullanmayan ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait 
toplam 169.282,18 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında 

çıkarılacak yeni payların ihracının, ortakların rüçhan hakkı kullanımının kısıtlanarak Durer 

Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Tic A.Ş.’ye tahsisli olarak gerçekleştirilmesinin onaya 

sunulması.  

4. Şirket Esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı  7. Maddesinin tadiline ait Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’ndan 22.06.2016 tarih ve 16925821 sayılı yazısına ekli tadil tasarısının onaya 

sunulup karara bağlanması. 

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. hakkında verilen idari 
para cezası için, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması.  

6. Dilekler ve kapanış  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

T E M S İ L N A M E 
 

Haznedar Refrakter Sanayii  

Anonim Şirketi  
Olağanüstü Genel kurul Toplantısı 

Sayın Divan Başkanlığına. 

 

Haznedar Refrakter Sanayii Anonim Şirketi ortaklarının 10.08.2016 tarihine tesadüf eden Çarşamba 

günü Saat 11.30’da Şirketin merkezi bulunan Büyükçavuşlu Mahallesi, Çerkezköy Cad. No. 587 Silivri – 

İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı’nda,  aşağıda belirttiğim görüşmeler 

doğrultusunda beni/şirketimizi temsilen oy vermeye teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri 

imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ............................’nı temsilci olarak tayin ettim. 

 

Vekilin : 
Adı-Soyadı/Ticaret ünvanı   : 

T.C. Kimlik No/Vergi No   : 

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS Numarası   : 

 

(*) Yabancı uyruklu vekiller için alınan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil 
yetkilisinin kapsamı belirtilmelidir. 

1. Genel kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında: 

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil, ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

c) Vekil, aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

 

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) 

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili 

genel kurul gündem maddesinin karşında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya 

red), ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen 

muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir. 
 

(*) Genel kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın az bir karar taslağı varsa bu 

da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir. 

 

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 



 
2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat: 

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

b) Vekil, bu konularda temsile yetkili değildir. 

c) Vekil, aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

Özel talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 

 
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. 

a) Tertip ve serisi:* 

b) Numarası/Grubu:** 

c) Adet-Nominal değeri: 

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı: 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: 

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:* 

 

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin yer verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Gündem Maddeleri* Kabul Red Muhalefet Şerhi

1.Açılış ve Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divan’nın

seçilmesi.

2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması

için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma

ve Satma Hakları Tebliğ çerçevesinde satma hakkını

kullanmayan ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara

ait toplam 169.282,18 TL nominal değerli payların iptali ile söz

konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracının,

ortakların rüçhan hakkı kullanımının kısıtlanarak Durer

Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Tic A.Ş.’ye tahsisli olarak

gerçekleştirilmesinin onaya sunulması. 

4.Şirket Esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7.

Maddesinin tadiline ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan

22.06.2016 tarih ve 16925821 sayılı yazısına ekli tadil tasarısının

onaya sunulup karara bağlanması.

5.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Haznedar Refrakter

Sanayii A.Ş. hakkında verilen idari para cezası için, yönetim

kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar

alınması. 

6.Dilekler ve kapanış 



2. Genel kurul gününden 1 (bir) gün önce MMK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek 

pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini 

onaylıyorum. 

3.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*) 

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası: 

Adresi : 

 

(*) Yabancı uyruklu vekiller için alınan belgelerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. 

 

İMZASI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


