2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara
bağlamak üzere, 26 Mart 2010 Cuma günü saat 14:00’da, amaç ve çalışma konuları ve yönetim kurulu
maddelerinde yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahipleri tarafından onaylanmasını
teminen, 26 Mart 2010 Cuma günü saat 15:10’da A grubu, 15.20’de B grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı
Şirket merkezi olan Güvercin Yolu 111-112 06560 Gazi Ankara adresinde yapılacaktır.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız,
kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile
genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen
hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.
Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi
uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını
kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım
başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için,
vekaletnamelerini, Yapı Kredi Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş., Şirket Merkezi veya www.turktraktor.com.tr
adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası
noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesine göre yönetim kurulu ve denetçi seçimlerinde imtiyazlı oy hakkı
mevcuttur. Şirketimizin 53.369.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %37,50’sini temsil eden 2.001.337.500
adet A grubu imtiyazlı paylar toplam oy hakkının %37,50’sine sahiptir. Her biri 1 oy hakkına sahip olan ve
sermayenin %37,50’sini temsil eden B grubu paylar ise 2.001.337.500 adet olup toplam oy hakkının
%37,50’sine sahiptir.
2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu,
bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, 24.02.2010 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ve
www.turktraktor.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.
Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

GENEL KURUL GÜNDEMĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda
bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri
çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi
gerçekleştirilecektir.
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,
TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde 19.02.2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde
www.turktraktor.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi
raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına
sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da
yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı
faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar
dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.
Esas sözleşmemizin 14. maddesine göre 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.
Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.
5. Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler
seçilecektir.
Esas sözleşmemizin 21. maddesine göre; şirketin 2 denetçisi olacaktır. Denetçilerden biri A grubu
hisselerin çoğunluğu, diğeri B grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından
seçilecektir.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak yönetim kurulu
başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücreti belirlenecektir.
7. Yönetim Kurulu’nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin tarafından denetlenen 01.01.2009 - 31.12.2009
hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 30.955.024,00 TL net dönem karı elde edilmiş olup, uzun
vadeli stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve
finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda
ve www.turktraktor.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almakta olup, genel kurulda alınacak
karara göre aşağıda açıklanan temettünün ödenmesine 02.04.2010 tarihinde başlanacaktır.
TÜRK TRAKTÖR VE ZĐRAAT MAKĐNELERĐ A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
SPK’ya Göre
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

53.369.000,00
59.011.780,33

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

Dönem Kârı
Ödenecek Vergiler ( - )

36.736.121,00
5.781.097,00

39.657.208,94
6.539.192,83

Net Dönem Kârı ( = )
Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
Konsolidasyona Dahil Đştirakin Dağıtım Kararı
Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )
NET DAĞITILABĐLĐR DÖNEM KÂRI (=)
Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü

30.955.024,00
0,00
0,00

33.118.016,11
0,00
0,00

30.955.024,00
280.561,80

33.118.016,11

31.235.585,80

33.118.016,11

6.247.117,16
6.247.117,16

2.668.450,00

6.247.117,16

0,00

5.999.999,84
957.866,70

9.578.667,00
957.866,70

17.750.040,30
0,00

19.913.032,41
0,00

-Nakit
-Bedelsiz
- Toplam
Đmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
Đntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara Đkinci Temettü
Đkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Kârı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BĐLGĐ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BĐLGĐLERĐ
TOPLAM
TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NOMĐNAL DEĞERLĐ
HĐSSEYE ĐSABET EDEN
TEMETTÜ

GRUBU

BRÜT

ORAN

(TL)

(%)

A

4.592.668,88 TL

0,2295

22,9480

B

4.592.668,88 TL

0,2295

22,9480

C

283.176,86 TL

0,2295

22,9480

C

2.778.602,39 TL

0,2295

22,9480

TOPLAM
NET

TUTARI

12.247.117,00 TL

A

4.592.668,88 TL

0,2295

22,9480

B

4.133.401,99 TL

0,2065

20,6532

C

283.176,86 TL

0,2295

22,9480

C

2.361.812,03 TL

0,1951

19,5058

TOPLAM

11.371.059,75 TL

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM
KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
DAĞITILAN
KÂR PAYI
TUTARI (TL)
12.247.117,00

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ
NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)

39,2

(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(2) A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken
%0 stopaj oranı kullanılmıştır.
(3) Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Hollanda
merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNH Global NV firmasıdır. Hollanda ile yapılmış
bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi
ile Protokol’ün IX. maddesi gereği Türkiye’de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat
oranının %10 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak
hesaplanmıştır.
(4) C grubu hisseler için net temettü tutarı, Koç Holding ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.’ye ait olan
283.176,86 TL tutarındaki C grubu hisseler için %0 stopaj oranı kullanılarak, kalan 2.361.812,03 TL
tutarındaki hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
8. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince ortaklara Şirketin kâr dağıtım politikası hakkında bilgi
verilmesi,
Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca
www.turktraktor.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.
"Kar Dağıtım Politikası" aksi kararlaştırılmadığı müddetçe şirket gelirinin, %60’lık kısmının temettü
olarak ödenmesi şeklindedir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme
hakkındaki yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetleme
kuruluşunun onaylanması,
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde
yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması
gerekmektedir.
Şirketimiz yönetim kurulunun 05.01.2010 tarihli toplantısında 2010 yılı bağımsız denetim çalışması
için Pricewaterhousecoopers – Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M.A.Ş. ile sözleşme
imzalanmasına karar verilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların
Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan
bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Sözkonusu madde genel kurulun onayına
ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2009 yılında toplam 251.610
TL nakdi bağış (Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 26.02.1991 tarih ve 1991/1 no.lu Đdare Heyeti kararıyla
kurulan Tofaş (Fiat) Fonu’na ilave edilmek üzere 100.000 TL, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde
23.12.1997 tarih ve 1997/4 no’lu Đdare Heyeti kararıyla kurulan Kültür Fonu’na ilave edilmek üzere
50.000 TL, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 04.06.1980 tarih ve 1980/2 no’lu Đdare Heyeti kararıyla kültür
hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sadberk Hanım Müzesi Fonu’na
50.000 TL, Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 26.12.2007 tarih ve 2007/8 no’lu Đdare Heyeti kararıyla
kurulan Semahat- Dr.Nüsret Arsel Ankara Bağevi Destekleme Fonu’na 50.000 TL, Türk Eğitim
Vakfı’na 1.060 TL, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği’ne 200 TL, Pursaklar Đşitme Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 200
TL, Tema Vakfı’na 150 TL), 29.351,80 TL tutarında da ayni bağış (ODTÜ Makina Mühendisliği
Bölümü’ne verilen X-ray cihazı yedek parçalarının bedeli) yapmıştır.
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,
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.
12. 2009 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında
Ortaklar Genel Kurulu’na bilgi verilmesi,
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla
vermiş olduğu teminatlar hakkında bilgi 31.12.2009 tarihli Bağımsız Denetim Raporu’nun 13 numaralı
dipnot maddesinde verilmiştir.
13. Kurumsal Yönetim Đlkeleri gereğince ortaklara Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi
verilmesi

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, 26.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
onaylanan Bilgilendirme Politikası ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uyumun
artırılması amacıyla Şirket bünyesinde kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin Genel Kurul'un
onayına sunulması,
27.03.2009 tarihinde yönetim kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ortaklarımızın
onayına sunulacaktır.
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,
Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet
Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile
mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
16. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi
hususunda yetki verilmesi,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi
konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
17. Dilekler

