
 
2015 YILINA AİT 10.05.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 
 

 

1. 10.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

 

Şirketimizin “2015 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Esas Sözleşmesi’nin 3’üncü, 6’ncı ve 13’üncü 

maddelerinin tadilinin” görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2016 Salı günü saat 

10:00’da Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem 

dahilinde yapılacaktır.  

 

01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız 

Denetim Kuruluşu Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS 

international)’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal 

Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile gerekli 

açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel 

Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, www.yaprakciftligi.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-GKS’de  pay sahiplerimizin 

incelemesine hazır bulundurulacaktır.  

 

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca 

toplantıya fiziki ortamda veya Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden     

(“e-GKS”) elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik 

imzaları ile mümkündür. Bu sebepler e-GKS’de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli 

elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı’na katılmaları 

mümkün olmayacaktır.  

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, 

pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul 

Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek 

bulunmamaktadır.  

 

Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır 

bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak 

için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü 

anılan liste üzerinden yapılacaktır.  

 

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri 

yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla 

kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği                

(II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak 

Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya 

Şirketimizin www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilecektir. 

Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan 

listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin 

ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekâlet belgesi ibrazı 

gerekli değildir. SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine 

uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

 

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.  



 

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı 

“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile 

ilgili olanlar aşağı ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu 

bölümde bilginize sunulmaktadır: 

 

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 

 

İşbu “Bilgilendirme Notunun” ilan edildiği tarih itibariyle ortaklığın ortaklık yapısını gösteren toplam 

pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu 

temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: 

 

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.100.000 TL. dir. 

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu 

olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu’nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı 

bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin 

göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir. 

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı 
Hisse Oranı 

(%) 

Nominal Hisse 

Tutarı (TL) 

Pay Sayısı ve Oy 

Hakkı (Adet) 

EROL GÖKER  63,36 4.498.497 4.498.497 

ŞEBNEM GÖKER  10,59 751.500 751.500 

EGELİ CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ 

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 
5,63 400.000 400.000 

DIĞER ORTAKLAR 20,42 1.450.003 1.450.003 

Toplam  100,00 7.100.000 7.100.000 

 

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri 

 

2015 yılı içerisinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri 

olmamıştır. 

 

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

 

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahiplerinin gündeme 

madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır. 

 

3. 10.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 

MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

 

 

1.  Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması 

 

“6102 sayılı Türk ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7.1. maddesinin hükümleri çerçevesinde 

Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Genel Kurul İç Yönergesine 

uygun olarak Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama 

memuru görevlendirilir. 



 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki 

verilmesi 

 

Genel Kurul İç Yönergesinin 7.3. maddesine göre Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu 

tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.  

 

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin 

okunması ve müzakeresi, 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

portalında ve www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı 

Faaliyet Raporu ve TKK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Değer Bağımsız 

Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından hazırlanan 

Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına 

sunulacaktır. 

 

4.  2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

portalında ve www.yaprakciftligi.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında Genel Kurul’a bilgi verilerek, 

ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

5.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve 

hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

6. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesinin 3’üncü, 6’ncı ve 13’üncü maddelerinin 

değişikliği hakkındaki önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması 

şartıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, Şirketimizin 

50.000.000 (Ellimilyon) TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden süresinin beş yıl 

(2016-2020 yılı sonuna kadar) uzatılması ile ilgili 6. maddesinin ve Şirketin Temsil ve İlzamı’nı 

düzenleyen 13. maddesinin değiştirilmesine yönelik hazırlanan Yönetim Kurulu kararındaki EK/1’de 

yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas 

Sözleşme değişiklikleri için SPK’dan 01.02.2016  tarihli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 

02.02.2016 tarihli onaylar alınmıştır. 

 

7. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 

 

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye 

seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenileri 

seçilecektir. Ayrıca SPK’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız 

yönetim kurulu üyesi seçimi yapılacaktır. 

 

Esas sözleşmemizin 11. Maddesine göre Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir 

Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim 

süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. 

http://www.yaprakciftligi.com.tr/
http://www.yaprakciftligi.com.tr/


 

Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. 

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile hali 

hazırda Yönetim Kurulumuzda görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Lütfü 

HEKİMOĞLU ve Sn. Tuğçe HASİLİK, gelecek dönemde de görev yapmak üzere bağımsız yönetim 

kurulu üye adayları olarak Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 

bağımsızlık beyanları EK/2’de sunulmaktadır. 

 

8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 

"Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi 

verilmesi 

 

SPK’nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 

yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde 

olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.   

Şirketimizin ücret politikası EK/3’de yer almaktadır. 2015 yılına ilişkin finansal tablolarımızın 4 no.lu 

dipnotunda da belirtildiği üzere 2015 yılı içinde Şirket tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Genel Müdür ve Üst Düzey Yöneticilere toplam 695.941 TL menfaat sağlanmıştır. 

 

9.  Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi, 

 

8 no.lu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2016 faaliyet 

yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir. 

 

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince 2016 yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

 

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.03.2016 tarihli toplantısında, 

Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı 

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap 

dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında 

diğer faaliyetlerin yürütülmesi için “Yetkili Kuruluş” olarak Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli 

Mali Müşavirlik  A.Ş.'nin (A member of ECOVIS international) seçilmesine karar verilmiş olup, söz 

konusu seçim yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

11.2015 yılı karının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin Genel Kurulun 

onayına sunulması, 

 

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe 

ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 

01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 1.828.286 TL  

tutarında net dönem karı elde edilmiş olup bunun tamamı ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Vergi 

Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre 

tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 533.632 Türk Lirası 

tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.  

 

 

 

 



 

11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kar Dağıtım politikamız, 

uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate 

alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına, 1.828.286 TL tutarında net dönem kârından Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri çerçevesinde 26.681,60 TL tutarında genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan 

kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ilişkin önerimiz Genel Kurul’da ortaklarımızın 

onayına sunulacaktır. SPK’nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr 

Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım 

önerimize ilişkin tablo EK/4’te yer almaktadır. 

 

12. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 

 

SPK’nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ıncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas 

sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul’ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin 

Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulması zorunludur.   

 

13. 2016 yılına ilişkin olarak  Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının sınırlarının 

belirlenmesi, 

 

2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 

 

14. 2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve  ipotekler hakkında Genel 

Kurula bilgi verilmesi, 

  
Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.  

 

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla 

yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan 

işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir. 

 

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları 

adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin 

yapılabilmesi için gerekli iznin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen 

işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 

 

Yönetim kurulu üyelerine TTK’nun ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirketle Borçlanma yasağı” başlığını 

taşıyan 395’inci ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 396’ncı maddelerinde sayılan işleri 

yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.  

 

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) 

maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi 

verilecektir. 

 

17. Dilek ve temenniler.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EKLER: 
 

 

EK/1 Esas Sözleşme Değişikliği 

 

EK/2 Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye 

adaylarının bağımsızlık beyanları 

 

EK/3 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 

 

EK/4 2015 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Kâr Dağıtım Tablosu 

 

EK/5 Pay Sahipleri Vekaletname Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek/1  

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ’NİN ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ 

 -ESKİ METİN-  -YENİ METİN-  

AMAÇ VE KONU  

 

Madde 3  
A- Şirket’in başlıca amaç ve konuları şunlardır:  

1- Çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve 

beslenmesinin yapıldığı, süt ve süt ürünleri üretmek 

amacıyla kurulmuş veya kurulacak çiftlikleri işletmek,  

2- Üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, 

ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesisleri 

kurmak,  

3- Suni Tohumlama,Tabii Tohumlama ve Embriyo 

Transferi faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu konularda 

bilimsel çalışmalar yapmak, suni tohumlama 

laboratuvarları ve araştırma merkezleri kurmak,  

4- Üstün verimli süt üretimi sağlamak amacıyla gerek 

yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal edilen 

hayvanların alım ve satımını yapmak,  

5- Yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi 

amacıyla her türlü hayvan ıslahı çalışmalarına katılmak,  

6- Süt Üretimi ve Besicilik konusunda kurulmuş ve 

kurulacak şirketlere iştirak etmektir.  

 

B- Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere;  

1-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik 

şirketlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, proje ve 

raporlar hazırlamak; Şirket işleri ile ilgili anlaşmalar 

akdetmek;  

2-Konusu ile ilgili yayınları basmak, satmak; internet 

web sitesi oluşturmak, bunları hizmete sunmak;  

3-Yurt içinde ve yurt dışında süt ve besicilik 

konularında her türlü çiftlik, ahır, bina vb. yapılar inşa 

etmek, tesis etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya 

vermek;  

4-Taze ya da dondurulmuş sperma üretmek, ithal ve 

ihraç etmek,  

5-Hayvan yemi imalatında kullanılan yonca, korunga, 

mısır vb. tarımsal ürünleri üretmek, alım ve satımını 

yapmak, ithal ve ihraç etmek; bu tür tarımsal ürünlerin 

tohum ıslahını yapmak, alım ve satımını yapmak, ithal 

ve ihraç etmek,  

6-Konusunu gerçekleştirmek amacı ile deniz, kara ve 

hava nakil vasıtalarını ve bunlara ait motor aksamı, 

yedek parçalarını satın almak, satmak, kiralamak, 

kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, imal ve tamir 

etmek; ihtiyaç duyulacak her türlü alet, edavat, 

malzeme, motorlu motorsuz araç ve gereçler, 

ekipmanlar, her türlü muhabere ve iletişim araçları satın 

almak, ithal ve ihraç etmek;  

7-Yukarıda belirtilen hizmetleri verebilmek için gerekli  
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personeli istihdam etmek, çalışma statüsünü 

hazırlamak, personelin yükselme ve özlük hakları ile 

ilgili düzenlemeleri yapmak.  

8-Personelinin bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi ve 

yeni elemanların yetiştirilmesi için eğitim hizmetleri 

verebilir, personelin bu kabil eğitimlerini yurt dışında 

sağlamalarını temin edebilir.  

9-Yurt içinde ve dışında konusu ile ilgili her türlü 

kuruluş, kooperatif ve birliklere, Et ve Süt Borsalarına 

üye/kurucu olarak katılabilir.  

10-Yukarıda yazılı işlerle ilgili bilcümle mali, ticari ve 

sınai muamele ve teşebbüslerde bulunabilir, bu 

maksatla şirketler kurabilir veya mevcut şirketlere 

iştirak edebilir.  

 

C-Diğer taraftan Şirket, yukarıda yazılı amaç ve 

konuları ile ilgili hususları gerçekleştirebilmek için 

aşağıdaki hususlarda da faaliyet gösterebilir:  

1-Deniz, kara ve hava nakil araçları da dahil olmak 

üzere menkul ve gayrimenkul malları alım, inşa, 

trampa, bağış vb. şekilde iktisap edebilir, satabilir, adi 

kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya 

verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu 

veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, 

tesis ve benzeri inşaatı bizzat yapabilir veya üçüncü 

şahıslara yaptırabilir,  

2-Şirket’e ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket 

veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, 

bu amaçla sözkonusu mallar üzerinde rehin, ipotek tesis 

ve tescil edebilir,  

3-Şirket’in alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil 

ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin 

alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut 

ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir,  

4-Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin 

sınırlamaları çerçevesinde, Şirket ve üçüncü şahıslar 

lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek 

borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde 

bulunabilir,  

5-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller 

kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak 

gerekli açıklamaların yapılması ve yatırım hizmetleri ve 

faaliyetlerinde olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet 

konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmü şahıslarla 

birlikte yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere 

iştirak edebilir.  

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde olmamak kaydı ile 

hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri 

gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, takas 

yapabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa 

hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir, 

menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere 

girişebilir, her türlü ticarî, sınaî, malî işlemleri 

yapabilir. Bu işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

md.21/1 hükmü saklıdır.  

6-Yurtiçinden veya yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, 

ticarî marka, teknik yardım, know-how, kullanım 

hakları  
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ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını iktisap 

edebilir, bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, 

bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her 

türlü tasarruflarda bulunabilir,  

7-Türk ve yabancı bankalardan veya diğer finans 

kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta, 

uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, 

kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devir edebilir,  

8-Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut başka gerçek ve 

tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut 

şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli 

gördüğü hallerde bu ortaklıklardan ayrılabilir, bunları 

fesih ve tasfiye edebilir,  

9-Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her 

türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli 

veya elektronik cihazlar, donanımlar satın alabilir, 

kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir,  

10-Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, acentalık 

verebilir, mümessillik, acentalık kabul edebilir, hizmet, 

acentalık sözleşmeleri ile Şirket’in amacına ulaşması 

için gereken diğer hukukî ilişkileri kurabilir,  

11-Yurtiçinde ve yurtdışında konusuna ilişkin toplantı, 

tanıtım çalışmaları, eğitim programları ve benzeri 

faaliyetlere katılabilir, bunları tertip ve organize 

edebilir, fuarlara katılabilir,  

12-Faaliyet konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında 

resmi veya özel kuruluşlar tarafından açılacak ihalelere 

katılabilir, artırma-eksiltmelere girebilir, teminat akçesi 

yatırabilir, taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi 

üstünde kalması halinde sözleşme yapabilir.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için 

faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 

istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine 

keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda 

karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. 

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın 

uygulanması için T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ya da 

mevzuatın öngördüğü diğer ilgili kurum ve/veya 

mercilerden gereken izin alınacaktır.  
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13-Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü 

kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil 

etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının 

yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel 

kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 

kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde 

sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar 

dahilinde, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve 

kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere 

bağış yapabilir, yardımda bulunabilir.  
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SERMAYE  

 

Madde 6  
Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı 

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun 24.02.2011 tarih ve 6-195 sayılı izni ile 

kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her 

biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruş itibari değerde hamiline 

yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 

yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim 

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 

genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış 

sayılır.  

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.100.000 TL olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde 

tamamen ve nakden ödenmiştir.  

 

A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline 

yazılıdır.  

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 

yazılı 10.000 adet pay karşılığı 10.000 TL’den; B grubu 

hamiline yazılı 7.090.000 adet pay karşılığı 7.090.000 

TL’den oluşmaktadır.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 

artırılabilir veya azaltılabilir.  

 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu 

hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 

kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek 

çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay 

sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin 

yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse 

ihracı konularında karar almaya yetkilidir.  

 

 

 

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı 

payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde 

belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı 

bulunmamaktadır.  

SERMAYE  

 

Madde 6  
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 

kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 24.02.2011 tarih ve 6-195 sayılı 

izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her 

biri 1 (bir) Türk Lirası/Kuruş itibari değerde hamiline 

yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye 

tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 

2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına 

ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim 

kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha 

önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle 

genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması 

zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 

durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye 

artırımı yapılamaz.  
 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.100.000 TL olup, söz 

konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde 

tamamen ve nakden ödenmiştir.  

 

A Grubu hisseler nama, B Grubu hisseler hamiline 

yazılıdır.  

Sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 

yazılı 10.000 adet pay karşılığı 10.000 TL’den; B grubu 

hamiline yazılı 7.090.000 adet pay karşılığı 7.090.000 

TL’den oluşmaktadır.  

 

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları 

çerçevesinde kayden izlenir.  

 

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu 

ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 

artırılabilir veya azaltılabilir.  

 

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye 

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli 

gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar 

yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, 

imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay 

sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile 

primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. 

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri 

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.  
 

A Grubu payların imtiyazı mevcut olup, imtiyazlı 

payların sahip olduğu imtiyazlar ilgili yerlerde 

belirtilmiştir. B Grubu payların imtiyazı 

bulunmamaktadır.  

 

 



 

 
ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI  

 

Madde 13  
Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 

Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için bunların Şirket’in ünvanı altına konmuş ve Şirket’i 

temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu 

tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve 

ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması 

gereklidir.  

 

Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkilerini üyeleri 

arasında taksim edebileceği gibi, yetkilerinin hepsini 

veya bir kısmını murahhas üyelere, yönetim kurulu 

üyesi olmayan Şirket hissedarlarına, Şirket hissedarı 

olmayan müdürlere devir edebilir.  

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI  

 

Madde 13  
Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim 

Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün 

belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi 

için bunların Şirket’in ünvanı altına konmuş ve Şirket’i 

temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu 

tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve 

ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması 

gereklidir.  

 

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana 

sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve 

sorumlulukları yerine getirirken, kendi 

sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, Türk Ticaret 

Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı 

bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen 

yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya 

birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. 

Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile 

murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder 

ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki 

ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit 

edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde 

ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu 

yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil 

edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 

Yönetim Kurulu’nun devredilemez görev ve yetki 

düzenlemeleri saklıdır.  

Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler 

çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini 

Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da 

yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan 

bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir 

durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil 

yetkisinin olması şarttır.  
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Erol Göker: Yönetim Kurulu Başkanı  

 

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Erol Göker, lisansüstü 

eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü’nde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye 

Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası 

Kurulu’nda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları 

arasında Net Holding’de Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 

yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. 

Halen Global Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Global Menkul Değerler A.Ş. 

ve Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini 

sürdürmekte olan Göker, evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış kitap ve çok sayıda makalesi 

bulunan Göker, İngilizce bilmektedir. 

 

Şebnem Göker: Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü 

eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk 

Orman Çiftliği Süt Fabrikası’nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve 

Besi Çiftliğini kurmuştur. 2001 yılında yılın yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi 

Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. 

Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir. 

 

Zeynep Göker Kırcıoğlu: Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kırcıoğlu, 

Benjamin Cardozo Law School ‘da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 

Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kırcıoğlu 2009 

yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık 

mesleğini sürdüren Göker Kırcıoğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 

 

Hamza Kandur: Yönetim Kurulu Üyesi 

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezun olan Hamza KANDUR, 1999-2012 

yılları arasında bağımsız denetçi olarak birçok şirketin denetim görevinde bulunmuştur. 2014 yılında 

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş.'de finans ve mali işler koordinatörü olarak göreve 

başlamıştır. İki çocuk babası olan Kandur İngilizce bilmektedir. 

 

Lütfü Hekimoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İstanbul İktisat Fakültesi, İşletme İktisat Enstütisi 10. Dönem 

mezunu olan Lütfü Hekimoğlu, 1973-1993 yılları arasında Türk Dış Ticaret Bankasında müdür olarak 

çalışmış ve emekli olmuştur. Daha sonra 1993-2010 yılları arasında özel bir aracı kurumda ortaklık ve 

yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 

 

Tuğçe Hasilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 

 

Tuğçe Hasilik lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Eğitimi süresince dış ticaret, lojistik alanında 

farklı şirketlerde çalışmış aynı zamanda mühendislik üzerine eğitim almıştır.  2007 yılından itibaren 

aile şirketi olan Formyay Makina ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesidir. 
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET 

POLİTİKASI 

 

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret 

politikaları, Şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları ve verimlilikleri de 

dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. 

 

Üst Düzey Yönetici primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. 

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir: 

 

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş 

büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim 

prim politikaları göz önünde bulundurulur. 

 

- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel 

(pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde 

edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre 

iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. 

 

- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, 

müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel 

performansın ölçülmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun 

vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI 

 

Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak 

üzere sabit huzur hakkı belirlenir.  

 

Şirkette Yönetim Kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu üyelerine, yıl 

sonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak Kurumsal 

Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir.  

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları 

ve hisse senedi opsiyonları kullanılamaz. 

 

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate 

alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar 

dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir. 

Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ile 

sağlanan diğer tüm menfaatler, kişi bazında yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve 

izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Açıklamada yönetim kurulu ve üst düzey 

yönetici ayrımına yer verilir. 
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YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                           

2015 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

7.100.000,00

91.877,44

Yoktur.

SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara Göre

3. Dönem Zararı/Kârı 2.324.987,00 664.831,96

4. Vergiler ( - ) 496.701,00 131.199,90

5. Net Dönem Kârı ( = ) 1.828.286,00 533.632,06

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0,00 0,00

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 26.681,60 26.681,60

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) 1.801.604,40 506.950,46

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 0,00

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 1.801.604,40

Ortaklara Birinci Kâr Payı 0,00

                 - Nakit 0,00

                 - Bedelsiz 0,00

                 - Toplam 0,00

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00

Dağıtılan Diğer Kâr Payı  0,00

                 - Yönetim Kurulu üyelerine 0,00

                 - Çalışanlara 0,00

                 -  Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0,00

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0,00

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0,00

16. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0,00

17. Statü Yedekleri

18. Özel Yedekler

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 1.801.604,40 506.950,46

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

13.

11.

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

TOPLAM DAĞITILAN 

KÂR PAYI / NET 

DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KÂRI

 NET (*) 0,00 0,00 0,00 0,0000000 0,00000

BRÜT (**) 0,00 0,00 0,00 0,0000000 0,00000

GRUBU

NAKİT (TL)
BEDELSİZ 

(TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

PAYA İSABET EDEN KÂR 

PAYI

TUTARI (TL) ORANI (%)ORANI (%)

TOPLAM DAĞITILAN KÂR 

PAYI
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VEKALETNAME 

 

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 10.05.2016 Salı günü, saat 10:00’da 

Rıhtım Cad.No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılacak Olağan Genel 

Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, 

teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak 

tanıtılan _________________________________________’yi vekil tayin ediyorum.  

 

Vekilin(*);  

 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:  

 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.  

 

A)  TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

 

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  

 

a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.    

 b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.                                           

c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

  Talimatlar:  

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde 

talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini 

işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul 

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir. 

Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.Açılış ve toplantı Başkanlığının oluşturulması       

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması 

hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi       

3.2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 

Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve 

müzakeresi,       



4.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, 

müzakeresi ve onaylanması,       

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı 

faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
      

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla 

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 

3. maddesinin, Şirketimizin 50.000.000 (Ellimilyon) TL 

tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının değiştirilmeden 

süresinin beş yıl (2016-2020 yılı sonuna kadar) 

uzatılması ile ilgili 6. maddesinin ve Şirketin Temsil ve 

İlzamı’nı düzenleyen 13. maddesinin değiştirilmesinin 

Genel Kurulun onayına sunulması,    

7.Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev 

sürelerinin belirlenmesi,       

8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu 

Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" 

ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay 

Sahiplerine bilgi verilmesi,       

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin 

belirlenmesi,       

10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2016 

yılı mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak 

üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız 

Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,    
11.Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim 

Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki 

önerisinin karara bağlanması, 

       

12.2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında 

Genel Kurula bilgi verilmesi,       

13.2016 yılına ilişkin olarak  Şirket tarafından yapılacak 

bağış ve yardımlarının sınırlarının belirlenmesi, 
      

14.2015 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, 

rehin ve  ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,       

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 

2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 

hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,       



16.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine şirket konusuna 

giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri 

hususunda T.T.K'nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde 

yazılı işlemlerin yapılabilmesi için gerekli iznin 

verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde 

belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri 

hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,       

17. Dilek ve temenniler.        

 

 Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca 

belirtilir. 

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık 

haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:  

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.  

 c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar 

burada belirtilir. 

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir. 

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

a) Tertip ve serisi:*  

b) Numarası/Grubu:**  

c) Adet-Nominal değeri:  

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*  

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  

 

*  Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  

 **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. 

2. Genel Kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından 

hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın 

tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)  

 

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  

Adresi:  

 

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması 

zorunludur. 

İMZASI 


