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Şirketimiz’ in 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2022 Salı günü, saat 14:00’de Yalı 
Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 
 

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren 
ayrıntılı Bilgilendirme Notu ve Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 
3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden, şirketimizin www.yatasbedding.com.tr adresindeki 
“Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket’imizin Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 
Kartal / İSTANBUL adresinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.  
 

Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri 
vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli 
elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel 
Kurul Sistemi üzerinden işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle e-Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları 
gerekmektedir. e-Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay 
sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları mümkün değildir.  
 
24/12/2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy 
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası 
noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi 
üzerinden elektronik yöntem ile atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Tebliğde zorunlu 
tutulan ve “Genel Kurul Davet İlanı” ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan 
vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 
6102 sayılı Yeni Türk Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu 
maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi 
şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, 
paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin 
bilgilerin Şirketimiz’e bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından 
görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının 
bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’ a 
kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz’e bildirilmesini engelleyen 
“kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem 
maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma 
usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.  
 

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;  
 

 Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,  

 Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri noter tasdikli vekaletname asıllarını,  

 Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar 
listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. 

 
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul’a katılacak pay sahiplerimiz katılım, 
temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’nun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.  
 
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için 
ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.  
 
Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur. 
 
Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur. 
 


