
 
 
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
02.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET 
 
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı Gündemi 
görüşüp karara bağlamak üzere 02.04.2012, Pazartesi günü, saat 14:00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / 
ANKARA adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezi'mizden 
bilgi almalarını rica ederiz. 
 
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri 
veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile 
Şirket Merkezi'mizden (Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA) veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket 
internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen 
hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz 
etmeleri gerekmektedir. 
 
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan 
Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) 
www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul 
Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne 
kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde 
kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın 
Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
 
Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar 
Genel Kurul Blokaj işlemleri için Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA adresinde bulunan Şirket 
Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne (Telefon: 0 312 233 25 02) veya şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri 
yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini 
yaptırabilirler. 
 
Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile 
değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde 
saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen 
Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte 
kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin 
haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri 
gerekmektedir.  
 
2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu, ve Bağımsız Denetim 
Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu 
gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı 
bilgilendirme notu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.turktraktor.com.tr 
adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.  
 
Genel Kurul Toplantısı’nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi 
kullanılacaktır.  
 
Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir. 
 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer 
piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. 
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 
 
Saygılarımızla,            
YÖNETİM KURULU 
 
ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ: 
Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA  
Tel: (0.312) 233 33 33  
 



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.’NİN 02.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU 
TOPLANTISININ GÜNDEMİ 
 
1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi, 
 
2. 2011  yılı  faaliyet ve hesapları hakkında,  Yönetim Kurulu  ve Denetçi Raporları ile,  bağımsız  denetim şirketi  
Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. ‘nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim 
Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim  Kurulu’nun  2011 yılı Bilançosu ve Gelir  Tablosu ile ilgili  önerisinin 
kabulü,  değiştirilerek  kabulü veya reddi, 
 
3. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 
 
4. Yönetim Kurulu’nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek 
kabulü veya reddi, 
 
5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana 
Sözleşme’nin “Amaç ve Çalışma Konuları” başlıklı 3., “Yönetim Kurulu” başlıklı 14., “Yönetim Kuruluna Ait Hükümler” 
başlıklı 15., “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 17. ve “Genel Kurul” başlıklı 23. maddelerine ilişkin  tadillerin ve 
“Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 43. numaralı yeni madde ilavesinin onaylanması,  
 
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 
belirlenmesi, 
 
7. Denetçi üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen denetçi sayısına göre seçim yapılması, 
 
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme 
Politikası”nın belirlenmesi, 
 
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,  
 
10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 
Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin 
onaylanması, 
 
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 
Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket’in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında Genel Kurul’a 
bilgi verilmesi, 
 
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” 
hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel 
Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve 
ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek 
nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları 
ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret 
Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu’na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda 
gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 
 
16. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla 
yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 
 
17. Dilek ve görüşler. 
 
 
 
 
 
 



 
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 
ANA SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARILARI 
 
ESKİ METİN 
 
Madde 3 
Amaç ve Çalışma Konuları 
 
Şirket aşağıda yazılı ticari muameleleri yapmak maksadı ile kurulmuştur. 
 
a- Tarım traktörlerini, biçerdöğer ve diğer tarım makine ve aletlerinin yurtiçinde üretim ve dağıtımını yapmak, ihraç ve 
ithal etmek, 
 
b- Satış ve üretim için gerekli her türlü makine, makine aksamı, teçhizat, hammadde vesair maddeleri yurtiçi ve 
dışından satınalmak veya ihraç etmek, satışı ile uğraştığı araçların montaj tesisleri ile bakım, tamir ve donanımları için 
servis istasyonları kurup işletmek, 
 
c- Tarım traktörü ve tarım makine ve aletlerinin üretim programlarının müsaadesi nisbetinde mevcut tesisat ve 
teçhizatın mümkün kıldığı diğer sınai üretim işlerini yapmak ve bu mamüllerin yurtiçinde ve dışında satışını sağlamak, 
Kredili satışların finansmanını karşılayacak teşebbüslere girmek, 
 
d- Konusuyla ilgili olmak kaydıyla bilcümle ticari işlemlerde bulunmak ve her türlü maddelerin ihracını yapmak, kendi 
ihtiyaçları için her çeşit gayrimenkul almak, yapmak, satmak; ipotek almak veya etmek, bunlar üzerine başka ayni 
haklar koymak, ipotekleri fek etmek veya ettirmek, gayrimenkullerini kiraya vermek. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, 
kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 
 
Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile gayrimenkuller üzerinde; parselasyon, imar düzenlemesi, hali hazır harita, mevzii 
imar, ifraz, tevhit, hibe, rizai taksim, cins tashihi, her türlü yanlışlıkları düzeltme, yuz ölçümlerini tashih, takas, inşaat, 
bedelli ve bedelsiz olarak yeşil alan, saha, park, yola terk işlemleri yapabilir. 
 
e- Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla, Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve 
kuruluşlara katılmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde bulunmamak kaydıyla iştiraklerde bulunmak, 
bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, 
 
f- Mümessillik ve dağıtıcılık alabileceği gibi çalışma bölgelerinde aynı amaçla 2. derecede acente ve satıcılıklar 
kurmak, Şirkete ait nakil vasıtalarını ve demirbaşları satmak, kiraya vermek, 
 
g- Resmi, özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişmek, 
 
h- Yukarıda sayılan emteanın üretildiği ana kuruluş veya yan sanayi şirketleriyle yurt içinde kurulmuş Dış Ticaret 
Şirketleri ve ticari bankalarla ortaklıklar tesis etmek ve onlara iştirak ve icabında bunları tasfiye etmek. 
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 
istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzere keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar 
alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların 
tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu kapsamında Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alınacaktır. 
 
Madde 14 
Yönetim Kurulu 
 
Şirketin işleri ve yönetimi,Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından 
seçilecek sekiz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 
 
Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin dördünün A Grubu, dördünün B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar 
arasından seçilmeleri zorunludur. 
 
Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl müddetle seçilirler. 
 



Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi 
mümkündür. 
 
Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçilecek üyenin boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar 
tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen bu üye selefinin süresini tamamlar. 
 
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan 
murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.   
 
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.   
 
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin 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 dahilinde ilgili 
kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri 
alabilir. 
 
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, 
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt  komiteler oluşturulabilir.   
 
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin 
edilir, düzenlenir ve değiştirilir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.  Yönetim Kurulu ve 
yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları 
diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil 
Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul 
tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata 
uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
Madde 15 
Yönetim Kuruluna Ait Hükümler 
 
Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. 
 
Yönetim Kurulunda karar nisabı 5 (beş) üyenin mevcudiyetidir; şu kadar ki, A Grubu hisselerini temsilen en az iki 
üyenin ve B Grubu hisseleri temsilen en az iki üyenin mevcudiyeti şarttır. Yönetim Kurulu Kararları A Grubu hisseleri 
temsil eden en az iki üyenin ve B Grubu hisseleri temsil eden en az iki üyenin olumlu  oyları ile alınır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 312/2, maddesi gereğince tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların temsil ettikleri 
tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde üyelikten istifa etmiş sayılırlar. 
 
Madde 17 
Yönetim Kurulunun Yetkileri 
 
Yönetim Kurulu şirketin işlerini yürütmeye ve tüm malvarlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar 
genel kuruluna tanınmış yetkilerin dışında kalıp şirket maksat ve mevzuuna dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, 
gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek 
tesis ve fekkine mezundur. Sözkonusu sıfatı çerçevesinde yönetim Kurulu şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde 
ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve 
azline, sulhe konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabul ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim 
Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile şirket maksadının gerçekleştirilesi için gerekli sair bilumum işlemleri ve 
sözleşmelerin akdine yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulunun diğer yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
Şirketin stratejik iş planı ve politikalarının tespiti, 
 
Yıllık bütçe ve üçer aylık revizyonlarının onaylanması, 
 
Şirketin yatırım stratejisinin ve önemli yatırım kararlarının onaylanması, 
 
Şirketin sınai misyonunun tespiti (mühendislik ve geliştirme, üretim yapısı, “yap veya al” politikaları), 
 



İhracat politikalarının onaylanması, 
 
Ürünler ve parça setleri için fiyat politikalarının onaylanması, 
 
Ürünlerin müşterek geliştirilmesi, sınai işbirliği, lisans ve teknoloji, önemli alımlar, krediler ve teminat gibi önemli 
anlaşmaların akdi, 
 
Şirketin muhasebe ve vergi uygulamalarının tadili veya muhasebe prensiplerinde önemli değişiklikler, 
 
Hissedarlara kar payı dağıtımı, avans veya gayri nakdi dağıtımlar için önerilerde bulunulması, 
 
Şirketin sermaye yapısını değiştirecek bir plan, birleşme, şirketin feshi veya tasfiyesine ilişkin tekliflerde bulunulması, 
 
İcra Komitesinin üyelerinin (İcra Komitesi Üyeleri ve onların yedekleri) seçimi ve yetki, otorite ve sorumluluklarının 
verilmesi, 
 
Yönetim kurulu Yetkilerinin Devri 
 
Yönetim Kurulu TTK md 319 hükmü çerçevesinde yetkilerinin tamamını veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan İcra 
Komitesi Üyelerine ve pay sahibi dahi olmaları gerekmeyen şirket yöneticilerine bırakabilir. Yönetim Kurulu, şirket 
işlerinin icrası için tayin edeceği Genel Müdür ve Müdürlere yetki verebilir ve bunları şirket adına imzaya yetkili kılabilir. 
Bu müdürler hakkında Türk Ticaret Kanunun 342 ve devamı maddeleri uygulanır. 
 
Şirket’in bir Genel Müdürü bulunacak ve Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeğe ve Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır. 
 
Genel Müdür, uygun duruma göre, İcra Komitesine ve Yönetim Kuruluna rapor edecektir. Şirketin ilk Genel Müdürünü A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri aday göstereceklerdir. 
 
Şirketin hali hazır Genel Müdürü görevinden ayrıldığı takdirde, Yönetim Kurulu onun halefini oybirliği ile ve dört yıllık bir 
süre için tayin edecektir. 
 
Bu konuda yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısının tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar alınmadığı takdirde, son 
Genel Müdürü önermemiş olan Grup Yönetim Kurulu üyeleri dört yıllık bir dönem için müteakip genel müdürü 
önereceklerdir. 
 
Dört yılın sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha 
uzatılmasına karar verebilirler veya oybirliği ile yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, süre uzatımı veya yeni bir Genel 
Müdür tayini konusunda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde oybirliği 
ile karar alınamadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş bulunan Grup Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel 
Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir. 
 
Yukarıda Genel Müdürün müştereken atanması, süresinin uzatılması ve münavebeli aday gösterme usulü müteakip 
bütün Genel Müdür tayinlerinde de geçerli olacaktır. 
 
Genel Müdürlük mevkii dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip 
genel müdür, son genel müdürü önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar 
arasından, ilgili 4 senelik sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır. 
 
Genel Müdür, A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, 
Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin 
göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Genel Müdür, B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu 
üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. 
 
(i)Üretim Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Satış Genel Müdür Yardımcılığı A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubunu temsil 
eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar 
yapılmayacaktır. (i) Mühendislik & Arge Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 
(iii) Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı  B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecek ve bunlar B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan 
görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. 
 



Şirket namına imzaya yetkili Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarının görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süreleri ile sınırlı değildir. 
 
İcra Komitesi 
 
Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya 
Yedeği; B Grubu imtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi 
Üyeleri ve Yedekleri Yönetim Kurulu üyeleri veya New Holland N.V. ve Koç Holding’in üst düzey temsilcileri arasından 
Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz. 
 
İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi aşağıdaki hususlarda Yönetim 
Kurulu adına hareket etme görev ve yetkisine sahip olacaktır. Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler 
vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak; 
Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu 
kararlarının uygulanmasını kontrol etmek, 
 
Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve 
değerlendirmeler yapmak, 
 
İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakatı ile alınabilir. 
 
İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda her iki üyenin 
huzuru ile toplanır. 
 
Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde 
veya dışında olabilir. Diğer bir şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul’da ve münavebeli olarak bir 
New Holland N.V.’nin, bir Koç Holding A.Ş.’nin bürolarında toplanır. 
 
Madde 23  
Genel Kurul 
 
Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel 
Kurul  Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda 
Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı 
hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır. 
 
Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.  
 
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri 
ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul 
toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı 
başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. 
 
YENİ METİN 
 
Madde 3 
Amaç ve Çalışma Konuları 
 
Şirket aşağıda yazılı ticari muameleleri yapmak maksadı ile kurulmuştur. 
 
a- Tarım traktörlerini, motorları ve dizel motorlarını, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin yurtiçinde üretim 
ve dağıtımını yapmak, ihraç ve ithal etmek, 
 
b- Satış ve üretim için gerekli her türlü makine, makine aksamı, teçhizat, hammadde vesair maddeleri yurtiçi ve 
dışından satınalmak veya ihraç etmek, satışı ile uğraştığı araçların montaj tesisleri ile bakım, tamir ve donanımları için 
servis istasyonları kurup işletmek, 
 
c- Tarım traktörü ve tarım makine ve aletlerinin üretim programlarının müsaadesi nisbetinde mevcut tesisat ve 
teçhizatın mümkün kıldığı diğer sınai üretim işlerini yapmak ve bu mamüllerin yurtiçinde ve dışında satışını sağlamak, 
Kredili satışların finansmanını karşılayacak teşebbüslere girmek, 



 
d- Konusuyla ilgili olmak kaydıyla bilcümle ticari işlemlerde bulunmak ve her türlü maddelerin ihracını yapmak, kendi 
ihtiyaçları için her çeşit gayrimenkul almak, yapmak, satmak; ipotek almak veya etmek, bunlar üzerine başka ayni 
haklar koymak, ipotekleri fek etmek veya ettirmek, gayrimenkullerini kiraya vermek. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, 
kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. 
 
Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile gayrimenkuller üzerinde; parselasyon, imar düzenlemesi, hali hazır harita, mevzii 
imar, ifraz, tevhit, hibe, rizai taksim, cins tashihi, her türlü yanlışlıkları düzeltme, yuz ölçümlerini tashih, takas, inşaat, 
bedelli ve bedelsiz olarak yeşil alan, saha, park, yola terk işlemleri yapabilir. 
 
e- Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla, Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve 
kuruluşlara katılmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde bulunmamak kaydıyla iştiraklerde bulunmak, 
bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, 
 
f- Mümessillik ve dağıtıcılık alabileceği gibi çalışma bölgelerinde aynı amaçla 2. derecede acente ve satıcılıklar 
kurmak, Şirkete ait nakil vasıtalarını ve demirbaşları satmak, kiraya vermek, 
 
g- Resmi, özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişmek, 
 
h- Yukarıda sayılan emteanın üretildiği ana kuruluş veya yan sanayi şirketleriyle yurt içinde kurulmuş Dış Ticaret 
Şirketleri ve ticari bankalarla ortaklıklar tesis etmek ve onlara iştirak ve icabında bunları tasfiye etmek, 
 
i - Amacına ulaşabilmek için her türlü ticari, sınai ve mali tassarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 
 
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek 
istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzere keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar 
alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların 
tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu kapsamında Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alınacaktır. 
 
Madde 14 
Yönetim Kurulu 
 
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) 
düzenlemeleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek 10 (on) üyeden kurulu bir Yönetim 
Kurulu tarafından yürütülür.  Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 
 
Yönetim Kurulu’na seçilecek üyelerin beşinin A Grubu, beşinin B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar 
arasından seçilmeleri zorunludur. 
 
A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu 
düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.  
 
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. 
 
Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve SPK düzenlemelerine uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman 
değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. 
 
Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık 
niteliğini kaybetmesi durumunda TTK hükümleri ve SPK düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu’nca 
seçilecek üyenin, boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri 
zorunludur. Seçilen bu üyeler selefinin süresini tamamlar.  
 
Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan 
murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.   
 
Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.   
 
Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin 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 dahilinde ilgili 



kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri 
alabilir. 
 
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, 
koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt  komiteler oluşturulabilir.   
 
Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin 
edilir, düzenlenir ve değiştirilir.  
 
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.  Yönetim Kurulu ve 
yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları 
diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Şu kadar ki bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. 
Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve 
miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve 
miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 
Madde 15 
Yönetim Kuruluna Ait Hükümler 
 
Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır. 
 
Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı 6 (altı)’dır şu kadar ki, A Grubu hisselerini temsilen SPK düzenlemeleri 
kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu hisseleri temsilen SPK düzenlemeleri 
kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin mevcudiyeti ve olumlu oyları şarttır. Şu kadarki Yönetim 
Kurulu karar nisaplarında işbu ana sözleşmenin 43. maddesi hükümleri saklıdır. 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun 312/2, maddesi gereğince tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların temsil ettikleri 
tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde üyelikten istifa etmiş sayılırlar. 
 
Madde 17 
Yönetim Kurulunun Yetkileri 
 
Yönetim Kurulu şirketin işlerini yürütmeye ve tüm malvarlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar 
genel kuruluna tanınmış yetkilerin dışında kalıp şirket maksat ve mevzuuna dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, 
gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek 
tesis ve fekkine mezundur. Sözkonusu sıfatı çerçevesinde yönetim Kurulu şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde 
ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve 
azline, sulhe konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabul ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim 
Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile şirket maksadının gerçekleştirilesi için gerekli sair bilumum işlemleri ve 
sözleşmelerin akdine yetkilidir. 
 
Yönetim Kurulunun diğer yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
 
Şirketin stratejik iş planı ve politikalarının tespiti, 
 
Yıllık bütçe ve üçer aylık revizyonlarının onaylanması, 
 
Şirketin yatırım stratejisinin ve önemli yatırım kararlarının onaylanması, 
 
Şirketin sınai misyonunun tespiti (mühendislik ve geliştirme, üretim yapısı, “yap veya al” politikaları), 
 
İhracat politikalarının onaylanması, 
 
Ürünler ve parça setleri için fiyat politikalarının onaylanması, 
 
Ürünlerin müşterek geliştirilmesi, sınai işbirliği, lisans ve teknoloji, önemli alımlar, krediler ve teminat gibi önemli 
anlaşmaların akdi, 
 
Şirketin muhasebe ve vergi uygulamalarının tadili veya muhasebe prensiplerinde önemli değişiklikler, 
 
Hissedarlara kar payı dağıtımı, avans veya gayri nakdi dağıtımlar için önerilerde bulunulması, 
 



Şirketin sermaye yapısını değiştirecek bir plan, birleşme, şirketin feshi veya tasfiyesine ilişkin tekliflerde bulunulması, 
 
İcra Komitesinin üyelerinin (İcra Komitesi Üyeleri ve onların yedekleri) seçimi ve yetki, otorite ve sorumluluklarının 
verilmesi. 
 
Yönetim Kurulu TTK md 319 hükmü çerçevesinde yetkilerinin tamamını veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan İcra 
Komitesi Üyelerine ve pay sahibi dahi olmaları gerekmeyen şirket yöneticilerine bırakabilir. Yönetim Kurulu, şirket 
işlerinin icrası için tayin edeceği Genel Müdür ve Müdürlere yetki verebilir ve bunları şirket adına imzaya yetkili kılabilir. 
Bu müdürler hakkında Türk Ticaret Kanunun 342 ve devamı maddeleri uygulanır. 
 
Şirket’in bir Genel Müdürü bulunacak ve Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeğe ve Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır. 
 
Genel Müdür, uygun duruma göre, İcra Komitesine ve Yönetim Kuruluna rapor edecektir. Şirketin ilk Genel Müdürünü A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri aday göstereceklerdir. 
 
Şirketin hali hazır Genel Müdürü görevinden ayrıldığı takdirde, Yönetim Kurulu onun halefini oybirliği ile ve dört yıllık bir 
süre için tayin edecektir. 
 
Bu konuda yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısının tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar alınmadığı takdirde, son 
Genel Müdürü önermemiş olan Grup Yönetim Kurulu üyeleri dört yıllık bir dönem için müteakip genel müdürü 
önereceklerdir. 
 
Dört yılın sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha 
uzatılmasına karar verebilirler veya oybirliği ile yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, süre uzatımı veya yeni bir Genel 
Müdür tayini konusunda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde oybirliği 
ile karar alınamadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş bulunan Grup Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel 
Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir. 
 
Yukarıda Genel Müdürün müştereken atanması, süresinin uzatılması ve münavebeli aday gösterme usulü müteakip 
bütün Genel Müdür tayinlerinde de geçerli olacaktır. 
 
Genel Müdürlük mevkii dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip 
genel müdür, son genel müdürü önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar 
arasından, ilgili 4 senelik sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır. 
 
Genel Müdür, A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, 
Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin 
göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Genel Müdür, B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu 
üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. 
 
(i)Üretim Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Satış Genel Müdür Yardımcılığı A 
Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubunu temsil 
eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar 
yapılmayacaktır. (i) Mühendislik & Arge Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve 
(iii) Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı  B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecek ve bunlar B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan 
görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. 
 
Şirket namına imzaya yetkili Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarının görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin 
görev süreleri ile sınırlı değildir. 
 
Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya 
Yedeği; B Grubu imtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi 
Üyeleri ve Yedekleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Osterreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.’nin üst düzey temsilcileri 
arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz. 
 
İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi aşağıdaki hususlarda Yönetim 
Kurulu adına hareket etme görev ve yetkisine sahip olacaktır.  
 
Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak; 
 



Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu 
kararlarının uygulanmasını kontrol etmek, 
 
Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve 
değerlendirmeler yapmak, 
 
İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakatı ile alınabilir. 
 
İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda her iki üyenin 
huzuru ile toplanır. 
 
Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde 
veya dışında olabilir. Diğer bir şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul’da ve münavebeli olarak bir 
CNH Osterreich GmbH’nin, bir Koç Holding A.Ş.’nin bürolarında toplanır. 
 
Madde 23 
Genel Kurul 
 
Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel 
Kurul  Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda 
Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır. 
 
Şu kadarki Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmenin 43. maddesi hükümleri saklıdır. 
 
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı 
hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır. 
 
Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın 
menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.  
 
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri 
ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul 
toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı 
başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur. 
 
Madde 43 
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 
A VE B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 02.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA 
DAVET 
 
02.04.2012 tarihinde yukarıdaki Gündemle toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana 
Sözleşmesi'nin 3, 14, 15, 17 ve 23 no.’lu maddelerinde ilişkin  tadillerin ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 
43. numaralı yeni madde ilavesi hakkında alınacak kararı onaylamak ve aşağıdaki Gündemi görüşmek üzere A ve B 
Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, aynı gün, sırasıyla saat 15:10 ve 15:20’de, Güvercin Yolu No:111 06560 
Gazi / ANKARA, adresindeki Şirket Merkezi'nde, usulüne uygun olarak toplanacaktır. 
 
 
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.’NİN 02.04.2012 TARİHLİ A VE B GRUBU İMTİYAZLI PAY 
SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ 
 
1.Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi, 
 
2.02.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulu’nun Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararının onaylanması, 
 
3.İmtiyazlı Pay Sahipleri  Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi 
hususunda yetki verilmesi, 
 
4.Kapanış. 
 
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ 
 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 
Genel Kurul Başkanlığı’na, 
 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.’nin 02.04.2012 Pazartesi günü, saat 14:00’da Güvercin Yolu No:111 06560 
Gazi / ANKARA Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 
doğrultusunda beni/şirketimizi 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. 
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) 
 
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) 
 
B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN 
 
a)Adet-Nominal değeri   :………………………. 
b)Oyda imtiyazı olup olmadığı  :………………………. 
c)Hamiline-Nama yazılı olduğu  : ………………………. 
d)Payların blokaj formu   : ………………………. 
 
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :………………………………………. 
İMZASI 
ADRESİ     :……………………………………….. 
 
Notlar : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından 
birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. 
(B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir. 


