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26 MART 2010 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı
gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 26 Mart 2010
Cuma günü saat 14:00’da, Şirket merkezi olan Güvercin Yolu 111-112 06560 Gazi Ankara
adresinde yapılacaktır. Amaç ve Çalışma Konuları ile Yönetim Kurulu maddelerinde
yapılacak ana sözleşme değişikliğinin Đmtiyazlı Pay sahiplerinin de onayına sunulması için,
Olağan Genel Kurulu takiben 26 Mart 2010 Cuma günü saat 15:10’da A grubu ve saat
15:20’de B grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı da Şirket merkezi olan Güvercin Yolu 111112 06560 Gazi Ankara adresinde yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun
olarak
düzenlemeleri
veya
vekalet
formu
örneğini
Şirket
Merkezimiz
ile
www.turktraktor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda
09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış
vekaletnamelerini 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. (MKK)’nin (www.mkk.gov.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup
eki
http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf
internet
adresinde yer alan “MKS Đş ve Bilişim Uygulama Đlke ve Kuralları” kitapçığının “Genel Kurul
Blokaj” işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel
Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj
Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
MKK’nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici
6’ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece
Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini
henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse
senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket
Merkezi’mizde Genel Muhasebe, Raporlama ve Yatırımcı Đlişkileri Müdürlüğü’nden gerekli
bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle
hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi’mizdeki Genel Muhasebe, Raporlama ve
Yatırımcı Đlişkileri Müdürlüğü’ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı
Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne müracaat etmeleri rica olunur.
Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık
oylama yöntemi kullanılacaktır.
2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif ve
gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile
Şirket Merkezinde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların
tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları)
davetlidir.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Not: Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca
taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş.’NĐN 26 MART 2010 TARĐHLĐ OLAĞAN
GENEL KURUL GÜNDEMĐ
1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın Seçimi,
2) 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu raporu, denetçi raporu ile
bağımsız denetleme kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması,
müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin
kabülü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3) Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı
ibra edilmeleri,
4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5) Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
7) Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8) Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince ortaklara Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında bilgi
verilmesi,
9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış
Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış
Denetleme kuruluşunun onaylanması,
10) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve
yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
11) Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış
olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Çalışma Konuları başlıklı 3. Maddesinin
ve Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
12) 2009 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında
Ortaklar Genel Kurulu’na bilgi verilmesi,
13) Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince ortaklara Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında
bilgi verilmesi,
14) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uyumun
artırılması amacıyla Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin Genel
Kurul'un onayına sunulması,

15) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket 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 izin
verilmesi,
16) Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi
hususunda yetki verilmesi,
17) Dilekler.
TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş.’NĐN 26 MART 2010 TARĐHLĐ
A VE B GURUBU ĐMTĐYAZLI PAY SAHĐPLERĐ GENEL KURUL GÜNDEMĐ
1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın Seçimi,
2) 26.03.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarının onaylanması ve
Ana Sözleşmenin Amaç ve Çalışma Konuları başlıklı 3. maddesindeki ve Yönetim Kurulu
başlıklı 14. maddesindeki tadilin onaya sunulması,
3) Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi
hususunda yetki verilmesi.
Ana Sözleşmenin Amaç ve Çalışma Konuları ile ilgili 3. Maddesinin ve Yönetim Kurulu
ile ilgili 14. Maddesinin Tadil Metinleri
ESKĐ METĐN
Amaç ve Çalışma Konuları :
Madde 3.
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.
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,
h- Resmi, özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişmek,
ı- 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.
Yönetim Kurulu:
Madde 14.
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 ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket’e vermiş oldukları
diğer hizmetlerin karşılığında ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç
payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.
YENĐ METĐN
Amaç ve Çalışma Konuları :
Madde 3.
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.
Yönetim Kurulu:
Madde 14.
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.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ĐÇĐN VEKALETNAME ÖRNEĞĐ
TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı’na,
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 26 Mart 2010 Cuma günü, Güvercin Yolu 111-112
06560 Gazi Ankara, adresinde saat 14:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. ...........’ı vekil tayin ediyorum.
A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN 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 SAHĐP OLDUĞU HĐSSENĐN
a) Adet-Nominal Değeri
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
d) Payların blokaj belgesi
:

:
:

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
ĐMZASI
ADRESĐ
Not : (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 ekte verilir.
Vekaletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi
gerekmektedir.

A / B GRUBU ĐMTĐYAZLI PAY SAHĐPLERĐ TOPLANTISI VEKALETNAME ÖRNEĞĐ
TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı’na,
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 26 Mart 2010 Cuma günü, Güvercin Yolu 111-112
06560 Gazi Ankara, adresinde saat 15:10'da yapılacak A Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri
Toplantısı’nda / 15:20’de yapılacak B Grubu Đmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı’nda aşağıda
belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli
belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. ...........’ı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSĐL YETKĐSĐNĐN 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 SAHĐP OLDUĞU HĐSSENĐN
a) Adet-Nominal Değeri
:
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
:
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
d) Payların blokaj belgesi
:
ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
ĐMZASI
ADRESĐ
Not : (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 ekte verilir.
Vekaletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi
gerekmektedir.

