
 

 

Sicil No: 14222 

 

Ticaret Ünvanı 

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

 

 

ġirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/02/2011 Pazartesi günü, saat 14.00’de 

Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi KAYSERĠ adresinde yapılacak ve  aĢağıdaki gündem 

maddeleri görüĢülecektir. 

 

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisse senetleri Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) 

(www.mkk.com.tr)  düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ olan ortaklarımızın, “Genel Kurul 

Blokaj” iĢlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde genel kurul blokaj prosedürünü takip etmek 

suretiyle kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirerek giriĢ kartı almaları ve toplantı gününden 

bir hafta öncesinde görevlilere ibraz etmeleri zorunludur.  MKK nezdinde kendilerini Blokaj listesine 

kaydettirmeyen ve  Genel Kurul Blokaj Mektubunu toplantı gününden bir hafta öncesinde görevlilere 

ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları kanunen mümkün değildir. 

 

MKK’nun 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere; hisse senetlerini henüz kaydileĢtirmeyen 

ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6.maddesi uyarınca hisse senetlerini 

kaydileĢtirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını da 

kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileĢtirmeyen ortaklarımızın Genel Kurul’a katılım 

baĢvuruları, hisse senetlerinin kaydileĢtirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini halen 

fiziki olarak ellerinde bulunduran ortaklarımızın hisse senetleriyle birlikte (hisse senetlerinin Merkezi 

kayıt KuruluĢu tarafından kaydileĢtirilmesi için) Yatırımcı ĠliĢkileri Bölümü’ne müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aĢağıdaki örneğe uygun 

olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile   www.yatas.com.tr ġirket  

internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:8 Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek 

imzası noterce onaylanmıĢ vekaletnamelerini ġirket merkezimize toplantı gününden bir hafta önce ibraz 

etmeleri gereklidir. 

 

BirleĢme sözleĢmesi, iĢleme taraf ortaklıkların son üç yıllık mali tabloları, bağımsız denetim 

raporları ile faaliyet raporları, birleĢmeye esas mali tablolara iliĢkin bağımsız denetim raporları, 

bilirkiĢi raporu, uzman kuruluĢ raporu, birleĢmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan 

yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleĢmeye esas mali tablo tarihi ile birleĢme sözleĢmesinin 

onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasındaki en son 3 aylık ara mali tablolar, devir veya 

birleĢmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleĢme 

sonrası tahmini açılıĢ bilançosu, toplantı tarihinden en az 30 gün önce pay sahiplerinin 

bilgilendirilmesi amacıyla ġirket merkezinde ve ġirketimizin  www.yatas.com.tr internet adresinde 

ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

 

Saygılarımızla, 

YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI 

 

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


 

2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

 

G Ü N D E M 

 

1-AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı’nın seçilmesi; saygı duruĢu, 

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi 

3. YataĢ Ġstanbul Pazarlama Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.ġ. nin 30.06.2010 tarihi itibariyle 

mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde ġirketimiz (YataĢ Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.ġ. ) 

tarafından devralınması suretiyle mezkur Ģirketle TTK 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-

20 maddeleri dairesinde birleĢilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu raporunun Genel 

Kurul'a sunulması. 

4. BirleĢme sözleĢmesinin onaylanması hakkında müzakere ve karar alınması. 

5. BirleĢme nedeniyle YataĢ Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.ġ çıkarılmıĢ sermayesinin 17.010.000 

TL' den 17.119.878 TL' na arttırılması ve bu nedenle Ana SözleĢmenin 6’ncı maddesinin 

aĢağıdaki Ģekilde tadili hakkında müzakere ve karar alınmasına.  

 
ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 

 
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 sermayesi 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 paya 
ayrılmıştır. 
 
Şirketin çıkartılmış sermayesi tamamı ödenmiş 
17.010.000 TL (Onyedi milyon onbin türk 
lirası)’dir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş 
nominal değerde 1.701.000.000 (Bir milyar 
yediyüzbir milyon) adet paya bölünmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
17.119.878 TL (Onyedi milyon yüzondokuz bin 
sekizyüzyetmiş sekiz Türk Lirası)’dir. Bu sermaye 
her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde 
1.711.987.800 (Bir milyar yediyüzonbir milyon 
dokuzyüzseksenyedi bin sekizyüz) 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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Payların tamamı hamiline yazılıdır. 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 bedelli 
ve/veya bedelsiz olarak kaydileştirme esasları 
çerçevesinde çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. 
 
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. Bu maddede 
tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca 
alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. 
 
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 

hükümlerine göre bütün aktifleri, pasifleri, hukuk ve 
vecibeleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle 
Şirketimiz ile 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 Ticaret Mahkemesi’nin 
2010/1441 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.  
 
 
 
 
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 



zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 
çıkmış sayılır. 
 
Geçiçi Madde:  
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 
5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih 
ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış 
olup 1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 
Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz 
konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip 
oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.  
 

konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket 
kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 
 
 
Geçiçi Madde:  
Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 
sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 
2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu 
değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 
1.000,-TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş 
nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim 
ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan 
doğan hakları saklıdır.  

 

6- Dilekler ve kapanıĢ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEKALETNAME 

 

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

YataĢ Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.ġ’nin 21/02/2011 Pazartesi günü, saat 14.00’de Organize Sanayi 

Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi KAYSERĠ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, 

aĢağıda belirttiğim görüĢler doğrultusunda  beni temsile,  oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli 

belgeleri imzalamaya  yetkili  olmak üzere __________________________  vekil tayin ediyorum. 

 

A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI 

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

b) Vekil, aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. 

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 

c) Vekil, ġirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. 

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aĢağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya 

yetkilidir. 

(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) 

Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır) 

 

B) ORTAĞIN SAHĠP OLDUĞU HĠSSE SENEDĠNĠN 

a) Tertip ve Serisi    :………………………………………….. 

b) Numarası     :………………………………………….. 

c) Adet Nominal değeri    :………………………………………….. 

d) Oyda Ġmtiyazı olup olmadığı   :………………………………………….. 

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu   :………………………………………….. 

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI 

 

ĠMZASI  :………………………………. 

 

ADRESĠ  :………………………………. 

 

NOT : (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen Ģıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) Ģıkkı için 

açıklamalar yapılır. 

 

 

 


