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Ticaret Ünvanı 
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
 
Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00’de Cumhuriyet 
Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem 
maddeleri görüşülecektir. 
 
Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, 
kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek alacakları giriş kartları 
ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine kaydettirmeyen 
pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 
 
Pay senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ve henüz kaydileştirmeyen Pay sahiplerimiz de pay 
senetlerinin kaydileştirilmesi şartı aranmaksızın Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay 
senetlerini bloke ettirmek suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş 
kartları ile Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir.  
 
Şirketimiz internet adresinde duyurduğumuz üzere; 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel 
Mektubu çerçevesinde; pay senetlerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran pay sahiplerimizin 31 
Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm pay senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal 
edecek ve pay sahiplerinin söz konusu pay senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte 
kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz pay senetlerini kaydileştirmemiş olan pay 
sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için 
vekaletnamelerini, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket 
Merkezimiz ile www.yatas.com.tr  adresindeki Şirket  internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 
tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:4, No:8 tebliğinde 
öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine 
ibraz etmeleri gerekmektedir.        
   
Şirketimiz’in 2011 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu ile 
Finansal raporlar, Kar Dağıtım Önerisi, Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel 
Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Şirketimiz Merkezinde ve www.yatas.com.tr  
adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
Saygılarımızla, 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 
 
 

http://www.yatas.com.tr/
http://www.yatas.com.tr/


2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 
 

1- Açılış, Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, 
2- Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanı’nca imzalanması hususunda 

yetki verilmesi, 
3- 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 
4- 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması, 
5- 2011 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 
6- 2011 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 
7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
8- Denetçinin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 
9- Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul’da görüşülerek 

karara bağlanması, 
10- Şirket ana sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’inci maddesi, “Yönetim Kurulu’nun 

Görev ve Yetkileri” başlıklı 10’uncu maddesi ve “İlan” başlıklı 15’inci maddelerinde değişiklik 
yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,  

 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

Yönetim Kurulu ve Süresi: 
Madde 7- 
 
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde 
hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden 
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. 
Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilen üye 
selefinin süresini tamamlar. Süresi biten üyenin 
tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim 
Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev 
süreleriyle bağlı olmaksızın,her zaman 
değiştirebilir.  
 
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 
Madde 10- 
 
Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü 
şahıslara karşı mahkemeler nezdinde her sıfatla 
temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu 
şirket mallarının idaresi ve şirketin amacı ile ilgili 
her türlü akit ve muameleleri yapmaya yetkili ve 

Yönetim Kurulu ve Süresi: 
Madde 7- 
 
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar 
arasından seçilecek en az beş en fazla yedi üyeden 
oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin 
sayısı ve nitelikleri, görev süreleri ve seçimi Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin 
düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. 
Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre seçilen üye selefinin 
süresini tamamlar. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi 
caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen 
veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her 
zaman değiştirebilir.  
 
 
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 
Madde 10- 
 
Şirketin Yönetimi hissedarlar ile üçüncü şahıslara karşı 
mahkemeler nezdinde her sıfatla temsili Yönetim 
Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu şirket mallarının 
idaresi ve şirketin amacı ile ilgili her türlü akit ve 
muameleleri yapmaya yetkili ve şirketin imzasını 



şirketin imzasını kullanma hakkına sahiptir. 
Yönetim Kurulu sulh olmak, hakemi tayin etmek 
yetkisine sahiptir. Gerek kanunla gerekse işbu 
sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak 
tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya 
mezundur.   
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 
hamiline yazılı paylar ihraç ederek bedelli 
ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları 
çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlan: 
Madde 15- 
 
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanunu’nun 37. 
maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu 
tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket 
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile 
en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete 
yayınlanmadığı takdirde ilan ve yakın yerdeki 
gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul’un 
toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret 
Kanunu’nun 368.maddesi hükümleri gereğince 
ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 2 

kullanma hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu sulh olmak, 
hakemi tayin etmek yetkisine sahiptir. Gerek kanunla 
gerekse işbu sözleşme ile açıkça menedilmeyen emlak 
tasarrufu ile alakalı işlemleri yapmaya mezundur.   
 
 
 
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 
Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü 
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline 
yazılı paylar ihraç ederek bedelli ve/veya bedelsiz 
olarak kaydileştirme esasları çerçevesinde çıkarılmış 
sermayeyi arttırabilir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 
zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve 
alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas 
sözleşmeye aykırı sayılır. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması 
bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve 
şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü 
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine 
ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.  
 
Yönetim Kurulu’nun Şirketin içinde bulunduğu durum 
ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve 
sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine 
getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında 
kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, 
görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile 
ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
 
İlan: 
Madde 15- 
 
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri 
saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu 
yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. 
 
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki 
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 
Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan 
sürelerine ve esaslarına uyulur. 
 
 



hafta evvel yapılması zorunludur. 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar 
için 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır. 
 
 
Sermaye Piyasası kanunu uyarınca yapılması 
zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası 
Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri 
hükümlerine uyulur. 
 

 
 
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 
yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde 
hükümleri uygulanır. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu 
olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ile 
Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uyulur. 
 

 
11- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre münhal üyeliklere bir 

yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 
12- Denetçinin bir yıl süre ile seçimi, 
13- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti; 
14- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına 

yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri 
hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar 
alınması, 

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 
“Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 

16- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim 
Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme 
kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 

17- 2011 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 
18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş 

olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara 
bilgi verilmesi; 

19- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,  
20- Dilek, temenniler ve kapanış.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEKALETNAME 
 

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 
 
 
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00’de 
Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel 
Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda  beni temsile,  oy vermeye, teklifte 
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya  yetkili  olmak üzere 
_____________________________________  vekil tayin ediyorum. 

 
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 
c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir. 
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 

 
B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 
a) Tertip ve Serisi    :………………………………………….. 
b) Numarası     :………………………………………….. 
c) Adet Nominal değeri    :………………………………………….. 
d) Oyda İmtiyazı olup olmadığı   :………………………………………….. 
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu  :………………………………………….. 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI  
veya ÜNVANI  :………………………………. 
 
İMZASI   :………………………………. 
 
ADRESİ   :………………………………. 
 
NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar 
yapılır. 
 
 
 

 
 
 
 


