
 
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri 
olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi 
sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası 
Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa 
geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.  

a) Önce safi karın %5 'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.  

b) Bakiye kardan Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 
hükümleri çerçevesinde tespit edilecek oran ve miktarda 1nci temettü ayrılır.  

c) İlgili dönem mali karının tespitinde dikkate alınarak 1nci temettüye halel gelmemek 
şartıyla kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim 
Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılır.  

d) Karın geri kalan kısmı Genel Kurulca belirlenecek şekil ve suretle olağanüstü yedek 
akçe olarak ayrılır veya ortaklara payları oranında 2nci temettü dağıtılır.  

e) Türk Ticaret Kanunun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü 
saklıdır.  

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 
1inci temettü ayrılmadan başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar 
verilemez. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçe ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay 
sahipleri için belirlenen 1inci temettü dağıtılmadıkça intifa senedi sahiplerine, Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve 
benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.  

Kar dağıtım tarihi Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri 
çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.  

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun 15’inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere 
uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen 
temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü 
avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü 
dağıtılmasına karar verilemez.  

 


