
 

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

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 
 

Şirketimizin “2020 yılı faaliyet hesaplarının” görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı                             

30 Mart 2021 Salı günü saat 10:00’da Şirket Merkezi olan Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi 

No:65 Kat:1 Kağıthane-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde yapılacaktır.  

 

01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız 

Denetim Kuruluşu ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız 

Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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.  

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay 

sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik 

Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları 

gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün 

olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin bilgiyi, Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’dan ve/veya MKK’nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden 

edinmeleri rica olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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. 

 

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy 

kullanma hakkı saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 

işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.yaprakciftligi.com.tr internet adresinde kamuoyu ile 

paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının Pandemi kurallarına uygun olarak 

yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilen kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından 

takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. 

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
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YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN 

30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 

3.  2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması, 

4.  Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 

5.  2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 

6.  Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 

7. Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşmesi’nin  “Sermaye” başlıklı  6’ıncı ve “Hisse Senetlerinin 

Devri” başlıklı 7’inci maddelerinde yapılan değişiklikler hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek  

kabulü veya reddedilmesi, 

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 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 

11.Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım 

tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, 

12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılına ilişkin 

olarak Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlarının üst sınırlarının belirlenmesi, 

13. 2020 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve  ipotekler hakkında Genel Kurul’a 

bilgi verilmesi, 

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan  

işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

15.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, 

16. Dilek ve temenniler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


