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TOPLANTISI TI TANAdI

Yarat Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret Anonim $irketi'nin Olagan Genel Kurul Toplantrsr

05.07.2013 Cuma giini!, saat 14.00'de Organize Sanal Biilgesi 18. Cad. No:6
Melikgazi/KAYSERi adresinde T.C. Kaysed Valiligi Ticarct il Mndiirliigii'niin 03.07.2013 tarih
ve 7 I 3 sayrh yazsryla gdrevlendirilen Bakanhk Komiseri Fethi KU$ gitzetiminde yap dr'

Toplantrya ait davet, Kanun ve ana sttzlesmede dngdriildtiEii gibi toplantl giin' saat, yer ve

gtindemini igerecek $ekilde Ttukiye Ticaret Sicili Gdzetesi'nin 12.06.2013 tarih ve 8340 sayrlr

niishaqnda aynca, Hitses Gazetesinin 11.06.2013 tadh ve 12540 saylh niishaslnda ve Kayseri

Anadolu Haber Gazetesinin 11.06.2013 tarih ve 16450 sayh niishasmda ilan edilmek swetiyle

siiresi iQinde yaprlmlsttr.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, girketin toplam 42.799.695,00.- TL'l* grkanlm$ sermayesine

tekabiil cden 42.799.695,00.-TL'lik paydan 9 861.574,90.- TL'lik pafn asaleten,

8.691.949.00
.- TL'1ik paym da vekaleten olmak iizere toplarn
18.551.523.90
.- TL lik paym loplantrda temsil edildilinin ve bu suretle Tiilk Ticalet Kanunu ve Ana sijzle$mede

dngdriilen asgari toplantl nisabmn mevcut oldulumrn ve Bakanl* Komised taEfindan toplanhfin
yaprlabilece[inin bildirilmesi iizedne Toplantl Yiinetim Kuulu Balka Ya\'!z AITOP tarafindan

aglldr. Yajnetim Kurulu Baqkam Ya\uz ALTOP'un aglhs konugmasnda4 sonra giindemin

gitriliillmesine gegildi.

1 Divan Ba$kanllg'na Hasan ALTUNDA6, Oy Toplama Memurlugu'na Nimet E$ELIOGLU ve

Katiplige Ali Deniz GUREMEK aday gitsterildi. Oya konuldu, oybirlili ile kabul edildi.

2. Toplantr tutanak ve evrakfim Genel Kurul adrna Ba|kanlft Divant'nca imzalanmasr itnerildi,
oya komrldu. oybirlili ile kabul edildi.

3. Anonim $irketlerin Genel Kurul Toplanttlanmn Usul ve Esaslan ile Bu Toplantllarda
Bulunacak Giimriik ve Ticaret Bakanft$ Temsilcileri Hakknda Ydn€trnelik hiiki.irnlerine uygun
olarak Yttnetim Kwulu taofrndan hazrrlanan Genel Kurul iq Y6nergesinin okundu kabul edilmesi

dnerildi. Oneri oybirlili ile kabul edilmigtir. Giindem maddesi oybirlili ile kabul edilmigtir.

4. 2012 yrl hesap ditnemine iligkin Ydnetim Kuulu Faaliyet Raporumrn, Denetqi Raporunun ve

Bagrmsrz Denetim $irketi rapor okundu kabul edilmesi dnerildi. Oneri oybirlili ile kabul
edilmigtir. Giindem maddesi oybirliEi ile kabul edilmiqtir.

5. 2012 yrlr hesap ddnemine ili$kin Bilanqo ve Gelir Tablosu okundu kabul edilmesi itnerildi.
Oneri oybirligi ile kabul edilmigtir. Giindem maddesi oybirlili ile kabul edilmigtir'

6. 01.01.2012 - 3l.12.2012 tadhleri arasnda giirev yapan Ydnetim Kurulu iiyelerinin ibralan oya
sunuldu. Yijnetim Kurulu Uyelerinin her biri, kendi ibralannda sahip olduklan paylardan dogan

ol hakli rn kullanmayarak toplantlya kahlan diger ortaklann oygoklulu ile ayn ayn ibra edildi.

7. 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasrnda giircv yapan Denetgi

i'aaliyet ve iglemlerinden dolal ibm ediknesi oya konuldu,
O-vbirliFi ile denetqinin ibrasrna karar verildi.

guayip ctN'iin, 2012 yrh
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8. Ydnelim Kuulu teklifinin kabul edilerek,2012 y 1nr zararla kapat masmdan dtiirii dagltlacak
kar olmadrflr igin kar daglt marrasma oybirlili ile karar verildi.

9. girket ana sitzlegmesinin 5, 12, 13, 14, 17, 18' nci maddelerinin tadil edilrnesi hal*rndaki Ana
Saizlegme tadili tasansr okuldu. Bu konuda Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 23.05.2013 tarih ve
29833 736- l 10.03.02- 1695 salrh ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanllr ig Ticaret Genel
M0diirliigii'niin 03.06.20 1 3 tarih ve 673001 4'7 /431 .02-38244-6837 63-6200-4407 sayfi yazrlan ile
izin vermig olduklan belirtildi. Ana Stizle$me tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana
Sdzlesme tadil tasansrnda oldulu gibi Ana Sdzlefmenin 5,12,13,14,17,18. maddelerinin aqagldaki

$ekilde degi$tidlmesine oybidili ile karar verildi.

ESKI SEKLI YENi $EKLi
Sirketin Siresi: Madde 5-

Sirk€tin siiresi srnrrsvdrr.

$irketin siiresi Sermtye Piyasasr Kurulu ve
Sanayi ve Ticaret BakanlEl'ndan izin almak
ve ana sdzletme degiqtirilmek suretiyle
uzatrhp losaltrlabilir.

Muralop ve Giirevleri:
Madde 12-

Cenel Kurul gerek hissedarlar arasrndan
gerekse drgandan bir y bir muralop seger.
ilk yrl iqin nurataphla T.C. uyruklu Hasan
Hayri Oncel (Cernil Topuzlu Cad. 104/8
Caddetrostan / istanbul) seqilmiqtir.
Muralqp Tiirk Ticaret Kanunu'nun 353.-
357. maddelerinde sry an gdrevleri
yiikiimliidiir.

Genel Kurul:
Madde 13-

a)Davet $ekli:

Genel Kurul olafan ve olaganiistii olarak
toplanrr. Bu toplant ara davette Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368.
maddeleri uygulamr.

d)Miizakerelerin Yaprlmasr ve karar nisabr:

Sirket Genel Kurul topLnt annda Tiirk
Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazrh
hususlar miizakere edilerek gerekli kar.rlar:
alnrr. Olafan ve OlaEanistii Gen€l
Kurullarrn toplanh ve karar nisaplan,

$irketin Siiresi: Madde 5-

$irketin siresi surrsrzdr.

$irketin siresi Sermaye Piyasasr Kurulll ve
Ilgili Bakanlrk"dn izin almak ye ana
sdzleqme defigtirilmek sur€tiyle uzat rp
krsaltrlabilir.

Denetci v. Gdrevlerit
Madde 12-

Genel Kurul Tiitk Ticarcl Kanunu'nun 400.
Maddesindeki nitelikleti haiz bb denetgi
seqer. Denetqi Tiirk Ticaret Kanunu'nun
397, 398, 102, t J. maddelerinde say an
gdrevleri yiikiimliidiir.
Semaye Piyasast Me|zaah hlih mlefi
sakhdrr-

Genel Kurul:
Madde 13-

a)Drvet $ekli:

Genel Kuntl ol&gatr ve olaEaniistii olarak
toplamr. Bu toplanhlara davette Tiirk
Ticaret Kanrnu'Ilun 4 1 0,1 I 1,1 11. maddeleri
uygulamr.

d)Miizakerelerin Yaprlmasr ve karar nisabr:

Si*et Genel Karul topldnlrlan rda miizakerc
edilecek hususlst Tiirk Ticaret Kanunu'nun
413. Maddesine gdre belirlenir. Olafan ve
Olaganiistii Genel Kurullann toplantr ve
kanr nisaDlarr. Sernave Pivasasr
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Sermaye Piyasasr Kanunu'nun ll.inci
maddesi yedinci fikrasrnda dngdriilen
nisaplar sakl kalmak kaydryla, Tiirk
Ticaret Kanunu'nun hiikimlerine tabidir.

Toplanhlarda komiser bulunmasr:
Madde 14-

Gerek olagan ve gerekse ol&E&nistii Genel
Kurul toplantrlarrnda S.nayi ve Ticaret
BakanL$ Komiserinin bulunmasr ve
toplantr zabrtlarrnrn ilgililerle birlikte imza
ctmesi qarttrr. Komiserin $yabDda
yaprlacak Genel Kurul toplantrlannda
ahnacak kamr ve komiserin imzasDr
ta$rmayan toplanh zabrtlan gegerli defildir.

Karln Tespiti ve Dagrhmr:
Madde 17-

$irketin Genel masraflan ile muhtelif
amortisman bedelleri gibi girketqe iidenmesi
vcya aynlmasr zorunlu olan miktar hesap
yrh sonunda tespit edilen gelirden
indirildikten sonra geriye kalan miktar safi

,

Kanunu'nun 29. maddesinde iingiiriilen
nisapllr sakh kalmak kaydryla, Tiirk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasast
Me|zuah htikiinlerine tabidir.

f) Genel kwal loplant s,rra elek ronik ortamda
kat l m:

$irketin genel kurul lapla hlanna haLlma
hakh bulunan hak sahipleri bu toplant lara,
Tiirk Ticaret Kanananun 1527 nci maddesi
ula ncs eleurcnik ortamdt da kar,labilit
Sirket, Anonim $hke erde Elehbonik
Onamdd Yaptlacdk Ge el Kutullaru ilis*in
Yitnetmelik hiikfrn leti uya nca hak
sahiplerinfu genel kurul loplanhlanna
elekfionil orrohda Lafilmdlo no. gbti6
actklamalanna, Aneride bulun nqlanna ve oy
kullanmalawaa imkaL tan,yacak elekfionik
geael kurul sistemini kwabilece,i gibi bu
amae igin olutturulmut sistentlerden de
hizmet safin alabilir. yaprlacak tiim genel
ktrul toplanhlannda esas sddeSmenin bu
hlikmii qtannca, kurulmu$ olan sblem
iizerinden hak sahipleikin ve temsilcilerinin,
an an ydneluelik hfrkfrmlefihde belirlilen
haklanw kullanabilmesi saflantr.

Tophnhlarda komiser bulunmasr:
Madde 14-

Gerek olagan ve gerekse olaEaniistii Genel
Kurul topLnt arrllda Ilgili BakanhEt t
Tenrsilcisi'nin bulunrnasr ve toplanh
zalrrtlarDrn ilgililerle birlikte imza €tm€si
S rl1rr. BakanLL ?enrsilcisi gryabrnda
yaprlacak Genel Kurul toplantrlannda
ahnacak karar ae Bakanhk Temsilcisi
iDz&smr tatrmeyrn toplanh zabttlan gegerli
deEildir.

Kann Tespiti ve DaErtrmr:
Madde 17-

';ifietin lsaliyet dinemi sont nda tespil
edilen gelirle en, Sirketin genel gide eri ile
muhlelif amoflismqL gibi tbket?e aidenmesi
vq)a a! lrna& zorunlu olan mikta ar ile
,i*et tiizel kiriliFi t^r,,fiad',n ddehrnesi
zorunlu ,eryilet di frld kten sonrukar eder. Bu Suretle



kardan

b) Tiirk Ticaret Kanunu 466. daddesi
uyarrnca 9/o5 Kanuni yedek akge aynlr.

e) Kalan miktann tahsis yerini tayine
miinhasrran Genel Kurul yetkilidir. Getrel
Kurul bakiyenin tamamlDlrl ikidci temettii
olarak dagrtrlmasrna karar verebilecegi gibi
k$men daErtrhp bakiyenitr olaEanistii
yedeklere t.hsisine veya higbir da$ttm
yaprlmayrp tamamrmn yedeklere tahsfuine
karar verebilir. Tirk Ticaret Kanunun 466.
maddesinin 2. fikrasrnrn 3. bendi hikmi
sakldrr.

kalan ve y hh bilangoda gdfilen ditem kan,
varsa gegm$ y zanrlaflntn dtitiilrneshden
sonta, sttttstyla ataE da gdsterilen tekilde tevzi
olurrur:

Genel Kanuni Yedeh Akce:
a) % 5'i kanuni yedek akcEle dyttlrt

Bitinci Ternetfii :
b) Kalandan, va6a ytl icinde lap.lan ba*rq
tula atn ilavesi ile bulunacak meblai
iizeinden, genel kut,l laruftndan
belirle ecek kM da{ rm polilikast
geryevesinde w ilgili mew at hiikfinrlefine
uygun olaruk birinci temettfr q, lrt

c) Yukandaki in.li mls lap.ldtklan sottra,
Genel Kurul, kar paynn, yOnetim kurulu
Wele ile memuL miislahderh ,e itlilerc
Qe$i i arnaCla a kutulmus vak{Iara ve benzer
nitelikleki h$i ve kurumlaru da, ttlmasrna
karar veme hakk na sahiptir.

ikinci Temettii:
d) Net dinem kanndan, (a), (b) te (c)
bentleinde belbtilel meblaElat dfrttiikren
sonra kalan k sm,, Genel Kutul, k$rnen tE)a
tamampn ikinci temettii pq,t olaruk .lagttmaya
,eya Tiitk Ticaret Kqnunu'nun 521 inci
maddesi uyannca kendi islegi ile ayulQr
yedek akge olarak aytmola yetkilidit.

Genel Kanani Ye.Iek Akce:
e) Pat sdhipleri!'le karu ittirak eden diEer
kimselerc dqgtt lmast kara athnlmtt olan
katmdan, pay sahiplztine idenen % 5
orunmda har pay dii;ildfrkten sontu bufuna
,urarrn onda biri, TTK'nn 519'uncu
,rraddesinin 2'nci frkrust uya nca gettel
hanuni ledek akeqE eklenit
Yasa hikmfr ile aynlmast gercken ledek
dkeeler dynlmadtkga, esas sdzletmede pdy
sahipleri igin belirlenen ku payr nakden
ve/veya hisse senedi biciminde da*rhlmadrkqa;
ba;ka yedek ak?e aynlrnastna, ertesi y,la kAt
aklaf rnastna, ybnetim kurulu iiJ)elei ile
memu\ miistahdem ye i$Cilete, Qe$i i
amaglarla karulmuS olan vahflara ve bu gibi
kiti teleeya katuhlara kAt pay, dag,filmasma
karar verilemez
Kar palt, daE.t m laihi itibarryla mevcut
paylor,r, tfrmiine, bunldnn ihrag ve iktisap
lafihlefi dihkate al nmaks,zrn esit olarak

>(



da4,t,l t.
Daqthlhastha katar veilen ka h dafuhm
$ekli ve zamant, yiinetim kuralanun bu
konuddhi teklifi iizerine genel kurulca
karurlatht Lr,'
Bu esas sadefhe hiikfrnrlefine giirc genel
kutul taraltndan vetilen kar dag,t m karart
gefi alnama2'

0 $irket, Semaye Pbtasast Kurulu'nun
Aftiilii kazanc ahannt diizenlemelerine
aykttthk letkil etmenesi, gerekli ihel durum
aC,klamalannrn yap rnt st ve yl i$inde

lap,lan ba| tlar,n genel kululda orlaklarh
bilgishte sunulmos. {arttyla, kendi amag ve

konusunu aksalrnayacak tekilde vah,f, denek
ve di4et gefi i karum te hutulutlaru bagttta
bulunabilir. Yap acak ba!rylann iist unrn
genel karul tatartndan belirleni4 bu unrt
atqn tulatda ba4 $ JaptlarnaL Yaptlal
ba4 tlar dsg,t labilb ko t tqhahna eklenir.

ihtiyat Akqesi:
Madde 18-

$irket tarafindan ayr an ihtiyat akfeleri
haklonda Tiirk Ticarel Kanunu'nun 519,
521 mrddeleri hiikimleri uygulamr.

ihtiyat Akgesi:
Madde l8-

$irket tarafindan ayr an ihtiyat akgeleri
hakkrnda Tiirk Ticaret Kanunu'nun 466 -
467. maddeleri hikimleii uygulamr

10. Gdrev siirele sona eren Yiinetim kurulu iiyeliklerine 3 (ilq) y igiq YrLnaz Oztaskm, Yavuz
ALTOP. Hacl Nuri oZTA$KIN, $iikran BALqK ve Nimet E$ELIOGLU yeniden aday oldular
ve neticesinde oybirlifii ile segildiler.

I l. Sitzli olarak aday oldulunu beyan eden $irket denet9iligine I (bir) y siire ile (olagan genel

kurul toplantrlan arasr) giirev yapmak iizere Esentepe Mahallesi Ahm?t Gazi Ayhan Bulvan
Esenyol Apt. No:l4l12 Melikgazi-Kayseri adresinde ikamet eden 24839176156 T.C. kimlik
numarah Suayip Giin iinerildi. Oya konuldu. Denetgi olarak $uayip Giin'iin segilmesine oybirlili
iie kabul edildi.

12. Ydnetim kurulu iiye maatlan 01.08.2013 tarihinden itibarcn bihiit iiqetin net iicrete gewilerek
a5alrdaki gibi olmasr oybirligi ile kabul edilmi$tir.

Yllmaz 6ZTA$KIN 20.000 TL
Yaluz Altop 15.000 TL
Hac! Nuri OZTA$KIN 10.000 TL
NimeIE$ELIOGLU 6.500 TL
giikan BAL(IK 6.500 TL

Denetgi Sn. guayip GtrN'e net 500. TL iicret tidenmesine oybirlili ile karar verildi.



13. Tiirk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeled geregince Yonetim Kurulu Uyelerine
girketin konusuna giren i;leri bizzat veya baqkalan adma yapmalan ve bu nev'i igleri yapan
girkctlere ortak olabilmeleri ve diger iilemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya
konuldu, oybirlili ile kabul edildi.

14. Kurumsal Yijnetim ilkeleii geregince $irketimizin "Kar Dagrtm Politikasl' hakkrnda pay
sahipleri bilgilendirildi. Okundu kabr.rl edilmesi dnerildi. Oneri oybirligi ile kabul edilmigtir.
Cilndem maddcsi o) birligi ile kabul edilmiitir.

15. girketin 2012 hesap ddnemine iliqkin kamuya ag danacak girket konsolide mali tablolarmm,
Sermaye Piyasasr Kurulu mevzuat ve diizer emeleri dahilinde, balrmsrz denetim yaprlabilmesi
teminen bagrmsrz denetim fimasr ola€k ATA Uluslararasl Denetim ve YMM A.$-'nin segilmesi
ve bu firma ile siizlegme imzalanrnasrna ilitkin Sirket Ydnetim Kurulu'nun 14.02.2012 tarilli
karannrn onaylarDnasr oylandr. Karar oybirlili ile onaylandt.

16. Yrl iqerisinde (01.01.2012 31.12.2012 ) sosyal yardtm amacryla yaprlan balrg ve yardrmlar
hakhnda genel kurula bilgi verildi.2013 yrh hesap diinemi igerisinde yaprlacak ba!r9 ve

,vardrmlar igin 500.000.-Tl'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirligi ile kabul
edildi.

17. girket tarafindan 3. kiqiler lehine verilen Teminat. Rehin ve ipotek hakkrnda genel kurula bilgi
verildi. Okundu kabul edilmesi 6nerildi. 6neri oybirlili ile kabul ediLni$tir. Giindem maddesi
oybirligi ile kabul edilmigir.

18. Yri iqerisinde yap an iligkili taraf iqlemleri hakklnda otaklara bilgi verildi. Okrmdu kabul
editmesi tinerildi. 6neri oybirlili ile kabul edilmiqtir. Giindem maddesi oybidigi ile kabul
edilmigtir.

19. Dilek ve temenni konugmalan yaprldr. Giindemde giidigiilecek bagka madde bulunmadrfrndan
Divan
tanzim

Sayrn Hasan ALTUNDAG tarafrndan toplantrya son verilerek ig bu zabrt birlikte
edildi.05.07.20l3

KKO isERi
KUS

OY TOPLAMA MEMLTRU KATiP
AIi Deniz GtIR.EMEK

DivAN BA$KANI

LiodLU


