
VEKALETNAME:  

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.  

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA  

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin 29 Mart 2021 Pazartesi günü Saat: 11:00'da Maltepe 

Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde 

yapılacak 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler 

doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya 

yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan  

............................................................................................. 'yı vekil tayin ediyorum. 

Vekilin ;  

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı : .........................................................................................  

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :  

 

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI  

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek 

temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.  

 

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

 

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi 

özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden 

birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel 

kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir. 

 Gündem Maddeleri * Kabul Red Muhalefet Şerhi 

1.  Açılış ve Başkanlık Divanı 

Seçimi, 

   

2.  Toplantı tutanaklarının 

imzalanması hususunda 

Başkanlık Divanı’na yetki 

verilmesi, 

   

3.  Gündemin 6'ıncı maddesinde 

görüşülecek kısmi bölünme 

işlemiyle ilgili olarak; Türk 

Ticaret Kanunu (TTK) 

kapsamında İnceleme Hakkı 

Duyurusu, Alacaklıların 

Korunmasına İlişkin Duyuru 

ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Raporları ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun II-23.2 

“Birleşme ve Bölünme 

Tebliği”nin kamunun 

aydınlatılmasına yönelik 8’inci 

maddesi gereğince yapılan 

açıklamalar hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi, 

   

4.  Kısmi bölünme kapsamında 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 

II.23.3 sayılı "Önemli 

   



Nitelikteki İşlemler ve Ayılma 

Hakkı Tebliği” uyarınca 

ayrılma hakkının doğmadığına 

dair Yönetim Kurulu Beyanı 

hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi, 

5.  Kısmi bölünme işlemine esas 

30.09.2020 tarihli ara Bilanço 

ve Gelir Tablosu ve 

30.09.2020 tarihli Konsolide 

Finansal Raporun okunması, 

müzakeresi ve onaylanması,   

   

6.  6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun 159 ila 179’uncu  

maddeleri, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

19 ve 20’inci maddeleri, , 6362 

sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kurulunun II-23.2. sayılı 

Birleşme ve Bölünme 

Tebliği'nin iştirak modeliyle 

kolaylaştırılmış usulde 

bölünmeye ilişkin hükümlerine 

uygun olarak;   Tümosan 

Motor ve Traktör Sanayi 

Anonim Şirketi tüzel kişiliği 

bünyesinde bulunan Ar-Ge 

Merkezi ile “Araştırma –

Geliştirme ” faaliyeti ile iştigal 

eden Ar-Ge Hizmet 

İşletmesi’nin tamamının bir 

kül halinde  kısmi bölünme 

yolu ile Şirket’in %100 bağlı 

ortaklığı olarak ve 1.000.000 

TL sermaye ile yeni kurulacak 

Tümosan Teknoloji 

Mühendislik Sanayi Ticaret 

A.Ş. unvanlı bir anonim 

şirkete devredilmesi amacıyla 

Yönetim Kurulunuzca 

hazırlanan Bölünme Raporu ile 

Bölünme Planının okunması, 

Bölünme Raporu, Bölünme 

Planı ile Bölünme Planı ekinde 

yer alan kısmi bölünme 

suretiyle yeni kurulacak 

Tümosan Teknoloji 

Mühendislik Sanayi Ticaret 

   



A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve 

Yönetim Kurulu' nun Kısmi 

Bölünme işlemine ilişkin 

teklifinin müzakeresi ve 

onaylanması,  

7.  Dilek ve Temenniler,    

 

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar 

taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.  

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının 

kullanılmasına ilişkin özel talimat:  
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

b) Bu konularda temsile yetkili değildir.  

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada 

belirtilir.  

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları 

belirtir.  

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.  
a) Tertip ve Serisi : *  

b) Numarası/Grubu :**  

c) Adet-Nominal Değeri :  

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :*  

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı : *Kayden izlenen paylar için bu 

bilgiler talep edilmemektedir.  

 

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.  

2. Genel Kurul gününden bir gün once MKK tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından 

temsilini onaylıyorum.  

PAY SAHİBİNİN  
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :  

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :  

Adresi: .........................................................................................................................................  

İMZASI 


