
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

1.  Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve 

oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil 

eden pay sayısı ve oy hakkı, 

AD SOYAD BAKİYE ORAN 

YILMAZ ÖZTAŞKIN  3.125.769,50 7,30% 

HACI NURİ ÖZTAŞKIN  2.987.443,90 6,98% 

ŞÜKRAN BALÇIK  2.041.200,00 4,77% 

IŞIL BEĞENDİK  2.041.200,00 4,77% 

TÜRKAN ÖZTAŞKIN  1.360.800,00 3,18% 

AYTÜL KABAKÇI 1.275.749,25 2,98% 

NİMET EŞELİOĞLU  1.275.749,25 2,98% 

HATİCE ALTOP  1.207.549,00 2,82% 

YAVUZ ALTOP     934.841,00 2,18% 

SERHAN SİNAN ALTOP     680.400,00 1,59% 

ŞÖLEN ASLI ALTOP SHAFER     680.400,00 1,59% 

HABİBE ALTOP     680.400,00 1,59% 

OSMAN ALTOP     412.022,00 0,96% 

 
18.703.523,90 43,69% 

 
  

DİĞER/HALKA AÇIK 24.096.171,10 56,31% 

TOPLAM SERMAYE 42.799.695,00 100,00% 

 

Şirketimiz sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 

2. Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde 

gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile 

değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve 

yıllık finansal tabloları,  

Şirketimizde 2013 yılında faaliyetlerini etkileyecek önemlilikte bir yönetim ya da faaliyet değişikliği 

gerçekleşmemiştir. 

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 

varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler 

hakkında bilgi; 

Yönetim Kurulu üyelerimiz görev süreleri bitmemiştir. 2’si bağımsız toplam 7 kişiden oluşan 

Yönetim Kurulu’muz görevlerine devam edeceklerdir.  

4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, 

SPK Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına 

İlişkinTebliğ”in (KYİ) 1.3.2 maddesinin (d) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır. 



 

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda esas sözleşme değişikliklerinin eski ve 

yeni şekilleri, 

Kayıtlı sermaye tavanımızın 75.000.000.- TL olarak 5 yıl daha devam etmesine ve bunun temini için 

Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi için SPK'nın 05/12/2013 tarih ve 12457 

sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05/02/2014 tarihli ve 697 sayılı kararları ile izin alınmıştır. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.07.2013 tarihli "Borçlanma Araçları Tebliği'ne" uyum sağlamak 

amacı ile Esas Sözleşme'mizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinde değişiklik yapılmasına ve 

"Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 20. Maddenin Şirket'imizin Esas Sözleşme'sine eklenmesine 

SPK'dan 16/01/2014 tarihli 29833736-110.03.02-152 sayılı yazı ile ve Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı'dan  05/02/2014 tarihli ve 67300147/431.02-38244-149319-893 sayılı yazı ile onay 

alınmıştır. 

Değişiklik yapılan maddeler aşağıdaki gibidir. 

             ESKİ ŞEKLİ              YENİ ŞEKLİ GEREKÇE 

Amaç ve Konu:    
Madde 3 
 
Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır. 
1- Her türlü yatak, yorgan, uyku 
tulumu, yatak örtüsü, yatak peti, 
yatak çarşafı, yastık, 
yastık kılıfı, koltuk ve kanepe 
kılıftan nevresim ile benzeri her 
türlü ev tekstili ürünü 
imalatı ve alım satımı. 
2-Yünlü, pamuklu veya sentetik 
vatka ile her türlü keçe imalatı 
ve alım satımı. 
3- Her türlü mobilya, kanepe, 
oturma grubu, baza, panel 
mobilya ve bunlar için parça ve 
yardımcı elemanlar ile 
malzemeleri ve bunların 
benzerlerinin imalatı, alım 
satımı. 
4- Her türlü poliüretan sünger, 
yatak imalatında dolgu maddesi 
olarak kullanılan yün, 
pamuk ve benzeri maddelerin 
üretimi ve alım satımı. 
Yukarıdaki mamullerin imalatı, 
yurt içi ve yurt dışı satışları ile 
bunların yine yurt içi ve 
yurt dışından temini, 
Şirket yukarıdaki yazılı amacı 
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gerçekleştirmek için aşağıdaki 
işlemleri yapabilir. 
1- İmalathane, fabrika ve 
benzeri tesisleri kurmak ve 
işletmek. 
2- Bu amaçla inşaat yapmak, 
makine ve teçhizat satın almak, 
ithal etmek, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek. 
3-Konusuyla ilgili 
komisyonculuk, acentelik ve 
mümessillik yapmak. 
4- Konusuyla ilgili gerçek ve 
tüzel kişilerle her şekilde işbirliği 
yapmak ve gerektiğinde 
yurt içinde ve yurt dışında 
temsilcilik vermek. 
5- İşletme faaliyetlerinin 
gerektirdiği her türlü malları 
ülke içinde ve dışından sağlamak 
ve nakliyatını yapmak. 
6- Gerekli izin, imtiyaz, patent 
haklarını doğrudan almak, 
bunları kısmen veya tamamen 
üçüncü kişilere devretmek veya 
başkalarına ait olanları devir 
almak, teknik bilgi know-how 
anlaşmaları akdetmek, bayilik 
vermek ve almak. 
7- Yatırımcıların aydınlatılmasını 
teminen özel haller kapsamında 
Sermaye Piyasası 
Kurulu’nca aranacak gerekli 
açıklamaların yapılması kaydıyla 
İç ve dış örgüt, kurum ve 
bankalardan her çeşit krediler 
sağlamak gerektiği takdirde 
şirketin taşınmaz mallarını 
ipotek etmek ve her çeşit 
tahviller çıkarmak. 
8- Şirket gerekli gördüğü 
takdirde, iştigal konusuyla ilgili 
gayrimenkul satın alabilir, 
satabilir,devredebilir, 
kiralayabilir. Tesisler kurabilir, 
bunları bizzat veya üçüncü 
kişilere inşa ettirebilir. Üçüncü 
kişilere verilecek inşa işleri ile 
ilgili ihale açabilir. 
Gayrimenkuller üzerinde kat 
mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna 
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hakları ile Türk Ticaret 
Kanunu’nda geçen şirket leh ve 
aleyhindeki diğer tüm hakları 
kullanabilir. Şirketin, kendi adına 
ve 3.kişiler lehine, garanti, 
kefalet, teminat vermesi veya 
ipotek dahil rehin hakkı tesis 
etmesi hususlarında Sermaye 
Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 
belirlenen esaslara uyulur. Tapu 
ve Kadastro Daireleri nezdinde 
taksim, takas, ifraz, tevhit, 
ipotek, satış,parselasyon ve ilgili 
her nevi muamele ve tasarrufları 
yapabilir, ipotek, rehin, kefalat 
ve diğer teminatları fek edebilir. 
9- Her türlü mali ve ticari 
tasarrufta bulunmak ve bu 
maksatla her türlü taahhütlere 
girişmek, ortaklıklar kurmak ve 
kurulmuş bulunan ortaklıklara 
katılmak, aracılık faaliyeti ve 
menkul kıymet portföy 
yöneticiliği faaliyeti niteliğinde 
olmamak ve SPKn madde 
15/sonhükmü saklı kalmak 
kaydıyla bunların paylarını satın 
almak ve gerektiğinde satmak. 
10- Bilim ve teknolojinin 
gelişmesini sağlayacak yeni 
bilgileri elde etmek veya mevcut 
bilgilerle yeni malzeme, ürün ve 
araçlar üretmek, yazılım üretimi 
dahil olmak üzere yeni 
system, süreç ve hizmetler 
oluşturmak ve mevcut olanları 
geliştirmek amacı ile düzenli 
AR-GE çalışmaları yapmak. 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki yazılı işlemlerden 
başka işlemelere girişildiği 
taktirde Yönetim Kurulu’nun 
önerisi üzerine Genel Kurulu 
onayına sunulacak ve bu yolda 
karar alınacaktır.    Ancak ana 
sözleşmenin değiştirilmesi 
niteliğinde olan bu kararın 
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uygulanması için Sermaye 
Piyasası Kurulu ile Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli 
izinler alınır. Bu husustaki 
değişiklikler usulüne uygun 
olarak tasdik ve ticaret siciline 
tescil ettirildikten sonra ilanları 
tarihinden itibaren muteber 
olur. 
 

Sermaye ve Hisse Senetlerinin 
Nev’i  Madde 6: 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı 
sermaye sistemini kabul etmiş 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
09.10.2009 tarih ve 31/859 sayılı 
izni ile bu sisteme geçmiştir. 
 
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
75.000.000 TL (Yetmişbeş 
milyon Türk Lirası) olup, her biri 
1(Bir) Kuruş nominal değerde 
7.500.000.000 (Yedi milyar 
beşyüz milyon) adet hamile 
yazılı paya ayrılmıştır. 
 
Şirketin çıkartılmış sermayesi 
tamamı ödenmiş 42.799.695 TL* 
(Kırk iki milyon 
yediyüzdoksandokuz bin 
altıyüzdoksanbeş Türk Lirası)’dir. 
Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş 
nominal değerde 4.279.969.500 
(Dört milyar ikiyüzyetmişdokuz 
milyon dokuzyüzaltmışdokuz bin 
beşyüz) adet hamile yazılı paya 
bölünmüştür.  
 
Bu defa artırılan 109.878 TL 
(Yüzdokuz bin 
sekizyüzyetmişsekiz) TL 
sermayenin tamamı, Türk 
Ticaret Kanunu’nun 451’inci 
maddesi ve Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 18, 19 ve 20’nci 
maddeleri hükümlerine göre 
bütün aktifleri, pasifleri, hukuk 
ve vecibeleriyle birlikte külliyen 
devralma suretiyle Şirketimiz ile 
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birleşen Istanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu’nun 276983-224565 
sicil sayısında kayıtlı Yataş 
Istanbul Pazarlama Yatak ve 
Yorgan Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi unvanlı Şirketin pay 
sahiplerine Şirketimize eklenen 
varlıklara karşılık verilecek pay 
tutarını göstermekte olup, bu 
tutar T.C. Kadıköy 5. Asliye 
TicaretMahkemesi’nin 010/1441 
Esas sayılı ve 11/11/2010 tarihli 
kararı ile, atanan Bilirkişi 
Heyeti’nin 10/11/2010 tarihli 
Raporu ve Uzman Kuruluş 
Saygın Yeminli Mali Müşavirlik 
ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 
birleşmeye ilişkin 26/10/2010 
tarihli Raporu ile tespit edilmiş 
özvarlıklar itibari olarak birleşme 
sözleşmesindeki esaslara göre 
hesaplanmıştır. 
 
Artırım nedeniyle ihraç olunan 
beheri 1 (Bir) Kuruş nominal 
değerde 10.987.800 adet pay 
birleşme ile Yataş Istanbul 
Pazarlama Yatak ve Yorgan 
Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklarına 
birleşme sözleşmesinde 
belirtildiği şekliyle devir olan 
Şirketin paylarıyla değiştirilmek 
üzere dağıtılacaktır. 
Sermayeyi temsil eden paylar, 
kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kanunu Hükümlerine 
uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar hamiline yazılı 
paylar ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
Yönetim Kurulu itibari değerinin 
üzerinde pay çıkarmaya ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma 
haklarını sınırlayıcı nitelikte 
karar almaya yetkilidir. Yeni pay 
alma hakkını sınırlama yetkisi, 
pay sahipleri arasında eşitsizliğe 
yol açacak şekilde kullanılamaz. 
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Şirketi unvanlı Şirketin pay 
sahiplerine Şirketimize eklenen 
varlıklara karşılık verilen pay 
tutarını göstermekte olup, bu 
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değiştirilmek üzere dağıtılmıştır. 
 
Sermayeyi temsil eden paylar, 
kaydileştirme esasları 
çerçevesinde kayden izlenir. 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 
Kanunu Hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye 
tavanına kadar hamiline yazılı 
paylar ihraç ederek çıkarılmış 
sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 
Yönetim Kurulu itibari değerinin 
üzerinde pay çıkarmaya ve pay 
sahiplerinin yeni pay alma 
haklarını sınırlayıcı nitelikte karar 
almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
hakkını sınırlama yetkisi, pay 
sahipleri arasında eşitsizliğe yol 
açacak şekilde kullanılamaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Çıkarılan payların tamamı satılıp 
bedelleri tahsil edilmedikçe, 
yeni pay çıkarılamaz. Sermaye 
Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı 
sermaye tavanı izni, 2009-2013 
yılları (5 Yıl) geçerlidir. 2013 yılı 
sonunda verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 
2013 yılından sonra yönetim 
kurulunun sermaye arttırım 
kararı alabilmesi için daha önce 
izin verilen tavan ya da yeni bir 
tavan tutarı için Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan izin almak 
sureti ile Genel Kurul’dan yeni 
bir sure için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda şirket 
kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 

 

YENİ MADDE 

 

 

 

 

 
Çıkarılan payların tamamı satılıp 
bedelleri tahsil edilmedikçe, yeni 
pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası 
Kurulunca verilen kayıtlı sermaye 
tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 
Yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda 
verilen kayıtlı sermaye tavanına 
ulaşılamamış olsa dahi, 2017 
yılından sonra yönetim kurulunun 
sermaye arttırım kararı alabilmesi 
için daha önce izin verilen tavan 
ya da yeni bir tavan tutarı için 
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin 
almak sureti ile Genel Kurul’dan 
yeni bir sure için yetki alınması 
zorunludur. Söz konusu yetkinin 
alınmaması durumunda şirket 
kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
 
 
Borçlanma Aracı İhracı:  
Madde 20  
 
Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 
Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tahvil ve diğer 
benzeri borçlanma aracı 
niteliğinde sermaye piyasası 
araçları ihraç edebilir. Şirket 
Yönetim Kurulu, Sermaye 
Piyasası Kanunu kapsamında 
borçlanma aracı ihraç etmeye, 
ihracın vade, faiz, tür, tutar ve 
ihraç ile ilgili diğer tüm hususları 
belirlemeye yetkilidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun 12.07.2013 
tarihli “Borçlanma Araçları 
Tebliği’ne” uyum sağlamak 
amacı ile.  
 
 

 

 

 


