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BAGIMSIZ HUKUKÇU RAPORU

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi ("Kısaca Tümosan A.Ş. veya
Şirket) pay senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr)nezdinde kayda alınması ve
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmesi çalışmaları kapsamında 25502 sayılı
ve 24.06.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Kotasyon Yönetmeliği'nin ("iMKB Kotasyon Yönetmeliği") "Ortaklık Haklarını Temsil
Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu" başlıklı 13. maddesinin (h) ve (k) bentleri
uyarınca ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 11.06.2010 tarihli ve 334 sayılı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k)
bendIeri ve 15. maddesinin (c) bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin Uygulama
Esasları Genelgesi çerçevesinde bu bağımsız hukukçu raporu ("Bağımsız Hukukçu
Raporu") hazırlanmıştır. Bu çerçevede;

Şirket'in kuruluş esas sözleşmesi ve değişikliklerini de gösteren Türkiye Ticaret
Sicili Gazeteleri,

• Yönetim kurulu ve genel kurul kararları, hazirun cetvelleri,

• Pay defteri,

• İmza sirküleri,

• Akdetmiş olduğu önemli sözleşmeler,

• Şirket tarafından alınması gerekli izin ve ruhsatlar,

• Fikri mülkiyet hakların ilişkin belgeler,

• Sigorta poliçelerine ilişkin bilgiler,

• Personellerine ilişkin bilgiler,

• Şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve bu gayrimenkuller üzerindeki
ipotek, ticari işletme rehni ve diğer takyidatlar

• Şirketin vermiş olduğu kefaletler, teminat mektupları
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• Şirket'in taraf olduğu devam eden davalar ile ilgili bilgi ve belgeler, hukuki
uyuşmazlıklar, Şirket avukatları ve yöneticileri ile yapılan yazılı
görüşmeler çerçevesinde incelenmiştir.

Bu hukuki inceleme kapsamında, tüm bu hususların Şirket'in faaliyetine etkileri,
borsada işlem görecek menkul kıymetlerin devir ve tedavülünü kısıtlayıp kısıtlamadığı
veya senet sahiplerinin haklarını kullanmalarına engelolup olmadığına ilişkin tespitler
ve vardığımız sonuçlar, bu Bağımsız Hukukçu Raporu'nda sunulmaktadır.
İncelemelerimiz, tarafımıza sunulan asıl belgeler; asıllarına ulaşılamadığı durumlarda
fotokopi belgeler üzerinden yapılmıştır. İncelemenin belgelerin fotokopileri üzerinden
yapılması; bir kısım sözleşmelerin tek nüsha halinde akdedilerek asıllarının ilgili
sözleşmelerin karşı tarafında olması, banka kredi sözleşmelerinin bankalar tarafından
sadece kopyalarının sunulması, kamu kurumlarından gelen yazışmaların fotokopi olsa
dahi bu kopyalara itibar edilmesi, sigorta poliçelerinin ilgili sigorta şirketi tarafından
elektronik kopyalarının sunulması gibi nedenlerden kaynaklanmıştır. Şirket tarafından
fotokopilerin orijinalleriyle uyumlu olduğuna, hiçbirinde tahrifat veya değişiklik
yapılmadığına dair yazılı beyan verilmiştir. Yürürlükteki ve önemli sözleşmeler
üzerindeki Şirket'e ait imzalar tetkik edildiğinde, bu sözleşmelerin imza yetkilileri
tarafından imzalanmış olduğu görülmektedir.

Bu Bağımsız Hukukçu Raporu, sadece Şirket'in istifadesi için ve Şirket tarafından
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve (eğer talep edilirse) T.C. Başbakanlık Sermaye
Piyasası Kurulu'na ibraz edilmek üzere hazırlanmıştır. Sebebi ne olursa olsun yazılı
iznimiz alınmaksızın bu Bağımsız Hukukçu Raporu üçüncü bir gerçek ya da tüzel kişinin
istifadesine sunulamaz, halka arz ile ilgili Şirket, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın internet sitesi haricinde herhangi
bir yerde yayınlanamaz. İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu imza tarihi itibarı ile mevcut
durumu yansıtmaktadır, Bağımsız Hukukçu Raporu'nu verenler ileriye yönelik olarak
herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadırlar.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Bilgileri

LKuruluş, Ortaklık Yapısı ve Sermaye Artırımları:

1.Kuruluş ve Sermaye Artırımları:

1.1. Kuruluş:

Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi AŞ. (Kısaca Tümosan AŞ. veya Şirket), T.C.
Bakanlar Kurulu'nun 13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayılı kararına dayanılarakl, (Ek.l)
23.06.1976 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde "(Tümosan) Türk
Motor ve Traktör Sanayi AŞ. " ticaret unvanı ile 38956 sicil numarası ve 100.000.000.-
ETL sermaye ile 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseler ve İştirakler
Hakkında Kanun'un 4. ve 5. maddeleri uyarınca kamu iktisadi teşekkül iştiraki
statüsünde kurulmuş olup kuruluşa ilişkin ana sözleşmesi 23.06.1976 tarihinde tescil
edilerek 25.06.1976 tarih ve 411 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

i 05.12. ı975 tarih ve 15433 sayılı Resmi Gazete (RG)
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Tümosan AŞ.'deki Makina Kimya Endüstrisi Kurumu hisseleri Özelleştirme
Yüksek Kurulu'nun 18.08.1998 tarih ve 98/58 sayılı kararı2 ile özelleştirme kapsam ve
programına alınmıştır. Özelleştirme çalışmaları kapsamında Şirketin 30.11.2002 tarihi
itibariyle düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer
Holding AŞ. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı özelleştirme
İdaresi başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek 07.02.2003 tarih ve 5735
sayılı TTSG'nde ilan edilmiş ve (Tümosan) Türk Motor ve Traktör Sanayi AŞ.'nin tüzel
kişiliği bu tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. (Tümosan) Türk Motor ve Traktör Sanayi
AŞ.'nin Konya ilindeki fabrikası daha sonra "Sümer Holding AŞ. Tümosan/ Türk Motor
Ve Traktör Sanayii İşletmesi" ticaret unvanı ile ve Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
nezdinde 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilerek 04.03.2003
tarih ve 5748 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Özelleştirme çalışmaları kapsamında
yapılan ihale sonucunda sözkonusu işletmenin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun
27.05.2004 tarih ve 2004/45 sayılı kararı3 ile en yüksek teklifi veren Alçelik Çelik Yapı
İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ.'ye (Alçelik AŞ.) satılmasına karar verilmiş ve devir işlemleri
01.07.2004 tarihinde tamamlanmıştır.

Bugünkü ticaret unvanı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ. olan Alçelik Çelik
Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (Alçelik AŞ.) 500.000.000.000 Eski Türk Lirası
sermaye ile kurulmuş olup kuruluşa ilişkin ana sözleşmesi 23.09.2003 tarihinde tescil
edilerek 26.09.2003 tarih ve 5894 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Alçelik AŞ. daha sonra
sırasıyla sermayesini i)12.000.000.000.000 Eski Türk Lirası'na çıkartmış, artırıma ilişkin
ana sözleşme değişikliği 24.12.2004 tarihinde tescil edilerek 29.12.2004 tarih ve 6208
sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. ii) 55.000.000 Türk Lirası'na çıkartmış, artırıma ilişkin
ana sözleşme değişikliği 23.09.2009 tarihinde tescil edilerek 28.09.2009 tarih ve 7405
sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. iii) 55.950.000 Türk Lirası'na çıkartmış, artırıma ilişkin
ana sözleşme değişikliği 14.06.2010 tarihinde tescil edilerek 18.06.2010 tarih ve 7588
sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

"Sümer Holding AŞ. Tümosan/ Türk Motor Ve Traktör Sanayii İşletmesi"nin
Alçelik AŞ.'ye devrinden sonra Alçelik AŞ.'nin 29.12.2010 tarihli olağanüstü genel kurul
toplantısında Alçelik AŞ.'nin ticaret unvanının halihazırdaki ticaret unvanı olan
Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi AŞ. olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve
sözkonusu ticaret unvanı değişikliği 31.12.2010 tarihinde tescil edilerek 06.01.2011
tarih ve 7724 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirket daha sonra sermayesini 105.000.000 Türk Lirası'na artırmış, artırıma
ilişkin ana sözleşme değişikliği 23.05.2012 tarihinde tescil edilerek 29.05.2012 tarih ve
8078 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

Şirket tarafından ayni sermaye koyma suretiyle kısmi bölünme işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesini teminen Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/191
D.İş sayılı dosyası üzerinden yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda Mahkemece atanan
bilirkişi tarafından hazırlanan 21.06.2012 tarihli raporda "Tümosan A.Ş.'nin
özsermayesinin 31.12.2011 tarihli bilançosuna göre 106.944.451,49 TL olduğu ve ödenmiş
sermayesi olan 55.950.000 TL'nin bu özsermaye içinde mevcut olduğu, kısmi bölünme
nedeniyle kullamlan yöntemlerin yeterli olduğu ve kısmi bölünmenin gerçekleşmesinde
yasal sakmcanm bulunmadığ'" sonucuna varılmıştır.

Şirket'in 27.06.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında liKurumlar
Vergisi Kanununun 19. Ve 20. Maddesi hükümleri ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

221.08.1998 tarih ve 23440 sayılı RG
328.05.2004 tarih ve 25475 sayılı RG
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274. Ve3143 sayılı Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teşkilat VeGörevleriHakkında
Kanunun 33. Maddelerine İstinaden Maliye Bakanlığı Ve Bilim Sanayi Ve Teknoloji
Bakanlığı'nca düzenlenen Anonim Ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul
Ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve Bakırköy 2.
Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2012/191 D.İş sayılı dosyasına sunulan 21.05.2012 tarihli
bilirkişi raporu esas alınarak hazırlanmış olan 22.06.2012 tarihli bölünme planı uyarınca
kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine, kısmi bölünme sonucu bölünme planında
öngörüldüğü şekilde, tapu bilgileri bölünme planında sunulmuş olan olan 8 adet
gayrimenkulün ve döküm faaliyetiyle iştigal eden sanayi işletmesinin ana sözleşmesi şirket
tarafindan tanzim edilen Tümosan Döküm Anonim Şirketi unvanlı yeni şirkete kısmi
bölünme suretiyle ayni sermaye olarak konulması ve karşılığında çıkartılacak hisselerin,
mevcut hissedarlara hisseleri oranında verilmesine, Şirketin bölünme planı uyarınca kendi
bünyesinden kısmi bölünme suretiyle ayrıntıları bölünme planında verildiği şekilde,
9.976.777,61 TL karşılığında ayni sermaye olarak Tümosan Döküm Anonim Şirketi unvanlı
yeni şirkete devretmesi neticesinde devralan şirket tarafindan çıkartılacak hisselerin
şirketimize değil de şirketimiz ortaklarına verilecek olmaları nedeniyle Şirketimizde
9.976.777,61 TL tutarında sermaye azaltımı gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda
9.976.777,61 TL tutarında sermaye artırımı yapılması ve bu sermaye artırımının geçmiş yıl
karlarından karşılanmasına oybirliği ile" karar verilmiştir. Sözkonusu olağanüstü genel
kurul toplantı tutanağı 04.07.2012 tarihinde tescil edilerek 10.07.2012 tarih ve S10S
sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Tümosan AŞ.'nin döküm faaliyeti ile iştigal eden
işletmesinin ayni sermaye olarak konması suretiyle kurulan Tümosan Döküm AŞ.'nin
(İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu, Sicil no:S257S1) kuruluşuna ilişkin esas sözleşme de
04.07.2012 tarihinde tescil edilerek 10.07.2012 tarih ve S10S sayılı TTSG'nde ilan
edilmiştir.

Kısmi bölünme işlemi incelendiğinde görülmektedir ki; Şirket bölünmeye esas
alınacak özvarlık tespiti için ilgili Mahkemeye 13.04.2012 tarihinde başvurmuş olup
sözkonusu tarihte Şirketin ödenmiş sermayesi 55.950.000 TL'sı olduğu için Mahkemece
atanan bilirkişi, incelemesini sözkonusu ödenmiş sermaye tutarı üzerinden
gerçekleştirmiş ve 21.06.2012 tarihli raporu tanzim etmiştir. Bilirkişi incelemesi devam
ederken Şirket'in ödenmiş sermayesini 55.950.000 TL'sından 105.000.000 TL'sına
artırdığı ve ve artırıma ilişkin ana sözleşme değişikliğinin de 23.05.2012 tarihinde
tescil edilerek 29.05.2012 tarih ve S07S sayılı TTSG'nde ilan edildiği görülmüştür. Başka
bir ifadeyle, bilirkişi incelemesi, başvuru tarihi olan 13.04.2012 tarihinde 55.950.000
TL'sı olan ödenmiş sermaye esas alınarak gerçekleştiriimiş, bilirkişi 21.06.2012
tarihinde raporunu sunmuş, sözkonusu rapora istinaden hazırlanan bölünme planı
27.06.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmış ve hem bölünme
planının onaylandığı Tümosan AŞ. olağanüstü genel kurulu hem de kısmi bölünme
sonucunda kurulan yeni şirket olan Tümosan Döküm AŞ.'nin kuruluşu 04.07.2012
tarihinde tescil edilerek 10.07.2012 tarih ve S10S sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK'nun 36. maddesinin "(1) Ticaret
sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshadayayımlanmamış ise, son
kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. " 4

şeklindeki hükmü ve gerek kısmi bölünme planının gerekse kısmi bölünme sonucunda
kurulan yeni şirket Tümosan Döküm AŞ.'nin kuruluşunun 04.07.2012 tarihinde tescil
edilerek 10.07.2012 tarih ve S10S sayılı TTSG'nde ilan edildiği gözönüne alındığında

4 Aynı hüküm 6762 sayılı eski TTK'nunda 38. madde olarak mevcut idi.



kısmi bölünme ile kısmi bölünme neticesinde yeni kurulan Tümosan Döküm AŞ.'nin
kuruluşunun üçüncü şahıslar bakımından hukuki sonuçlarını 11.07.2012 tarihinden
itibaren geçerli bir şekilde doğurduğu sonucuna varılmaktadır.

Belirtilmelidir ki, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ.'nin Tümosan Döküm
AŞ.'nin 10.000.000 TL olan kuruluş sermayesinde herhangi bir sermaye payı yoktur.

Öte yandan, 07.09.2012 tarih ve 2012/05 Sayılı "İç Kaynakların Sermayeye İlave
Edildiğine Dair SMMM Raporu" ile "Şirketin 105.000.000 TClık sermayesinin 50.000.000
TL'Iık kısmının iç kaynaklardan karşılanmış olduğu, sermaye artışına ait işlemlerin ve
kayıtların mevzuata uygun olduğu, rapor tarihi itibariyle şirketin kayıtlarında ödenmiş
sermayenin 105.000.000 TL olduğu, ve dolayısıyla 31.08.2012 tarihli şirket mizanına göre
bu tutarın özsermaye içerisinde fazlasıyla mevcut olduğu" tespit olunmuştur.

Şirket, halihazırda İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 505991 sicil
numarası ile kayıtlı olup, idare merkezi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat.8
Yeşilköy Bakırköy, İstanbul adresindedir. Şirketin, Ankara yolu 12. km Konya adresinde
şubesinin bulunduğu (Motor ve Traktör fabrikası), İstanbul Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi nezdinde 0500361601 vergi numarası ile kayıtlı olduğu anlaşılmıştır

1.2.Şirket'in Faaliyet Alanı:

Şirketin esas sözleşmesinin son şeklinde yer alan 3.maddesine göre Amaç ve
Konu'sunun; "

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
1- Şirket her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör,hasat makinesi,ekim

ve dikim makineleri,ilaçlama makineleri,ot ve saman biçme ve balya
makineleri,malzeme el/eçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait
parça,yedek parça, teçhizat ve ekipmanların AR-GE çalışmalarını, üretimini,
pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere
ait parça,yedek parça,teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik
alabilir. Motor ve tarım makine, teçhiza tı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE
faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları
kira layabilir.

2- Konusu ile ilgili onarım, tadilat, tamirat ve restorasyon işleriyapmak.
3- Motor ve tarım makineleri ve teçhizatı imalat,bakım,onarım,modernizasyonuna

yönelik her türlü teçhizat, makine, alet ve edevatı ithalatını, ihracatını ve dahili
ticaretiniyapmak.

4- SPKn Md. lS/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla Şirket konusu ile ilgiliyerli ve
yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak
şirketlere iştirak edebilir.

5- SPKn Md. lS/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla, Şirket işletme sermayesi ve
kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları
ve işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Hak ve
alacakları için ayni ve nakdi her türlü teminat alabilir ve verebilir.

6- Şirket konusu ile ilgili know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz,
alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme
unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir,
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mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak
gösterebilir.

7- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler,
komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.

8- Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta
bulunabilir.

9- SPKn Md. lS/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla, Şirket amaç ve konusunu
gerçekleştirmek için gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir. Bunları kısmen veya
tamamen kiralayıp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir. Şirket kendisi veya üçüncü kişilerin borçları için menkul ve
gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak alabilir ve bunları fek
edebilir.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek
dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde
belirlenen esaslara uyulur.

10-Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde
olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgilimevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil,finansman bonosu,gelir
ortaklığı senedi ve Sermaye PiyasasıMevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul
kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan
haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi hisse senetlerini iktisap
edebilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu
görülecek işlere girişi/mek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı
ile dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu
işlerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun izninin alınması şarttır./I şeklinde olduğu,S. maddesi ile süresiz olarak
kurulduğu anlaşılmıştır.

1.3.0rtaklık Yapısı :

Şirketin 14.08.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı hazirun
cetvelinin ve pay defterinin incelenmesinden, olağanüstü genel kurul toplantısı anındaki
Şirketin ortaklık yapısı aşağıda Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo:1

Ortağın adı, Pay Hisse Toplam
soyadı/ Grubu Adedi Pay Tutarı (TL)
unvanı
Ereğli Tekstil B 82.090.904,80 82.090.904,80
Turizm
Sanayi Ve
Ticaret A.S.
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Ahmet A 2.000.000,00 3.264.542,90
Albayrak B 1.264.542,90
Bayram A 2.000.000,00 3.264.542,90
Albayrak B 1.264.542,90

A 2.000.000,00 3.264.542,90
Nuri Albayrak B 1.264.542,90
Kazım A 2.000.000,00 3.264.542,90
Albayrak B 1.264.542,90
Mustafa A 2.000.000,00 3.264.542,90
Albayrak B 1.264.542,90

Muzaffer A 2.000.000,00 6.586.380,70
Albayrak B 4.586.380,70
TOPLAM 105.000.000,00 105.000.000,00

14.08.2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilerek
05.09.2012. tarihinde tescil edilen ve 11.09.2012 tarihli TTSG'nde ilan edilen Şirket
esas sözleşmesinin 6. maddesinin incelenmesinden kayıtlı sermaye sistemine geçişle
birlikte kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000.- TL olarak belirlendiği, SPK mevzuatı ile
uyumlu olarak Şirket'in çıkarılmış sermayesi haline gelen 105.000.000.- TL'sının her biri
1.00 (bir) TL nominal değerde 12.000.000 adet (A) grubu nama, 93.000.000 adet (B)
grubu hamiline olmak üzere toplam 105.000.000 adet paya paya bölündüğü
anlaşılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin incelenmesinden, 10. madde ile nama ve hamiline
yazılı payların devir ve tedavülünün serbest olduğu anlaşılmıştır. Şirketin pay
defterinin incelenmesinden Şirket paysahiplerinin payları üzerinde üçüncü bir gerçek
veya tüzel kişi lehine herhangi bir rehin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket'in ortakları arasında Ortaklar Sözleşmesi adı altında veya bu anlamda
hüküm doğuracak herhangi bir sözleşmesel ilişki tespit edilmemiştir.

1.4.yönetim kurulu, Temsil ve ilzam:

Şirket esas sözleşmesinin yönetim kurulunun seçimini düzenleyen 7. maddesine
göre Şirket, genel Kurulca paydaşların göstereceği adaylar arasından en çok üç yıl için
seçilen en az beş üyeden oluşan yönetim kurulunca idare edilir. Yönetim kurulu
üyelerinin yarısının (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından
seçileceği, üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsuratın aşağıya
yuvarlanacağı hükme bağlanmıştır.

Şirketin 14.08.2012 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında
yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl için görev yapmak üzere Bayram Albayrak, Nuri
Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Faruk Albayrak ve Muhammet Sinan Albayrak'ın
seçildikleri, yönetim kurulunun 15.08.2012 tarih ve 2012/9 sayılı kararı ile Nuri
Albayrak'ın yönetim kurulu başkanı, Bayram Albayrak'ın yönetim kurulu başkan vekili
olarak görevlendirildikleri, önemli iş ve işlemlerde yönetim kurulu üyelerinden herhangi
ikisinin şirket kaşesİ altına atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkili
kılındıkları anlaşılmıştır. Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin olarak yukarıda yer alan
hususların İstanbul 28. Noterliği'nce 24.09.2012 tarih ve 15486 yevmiye sayısı ile
düzenlenen imza sirkülerine bağlandığı görülmüştür.

II. Esas Sözleşme Değişikliği ve Sermaye Artırım Kararı:
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ı.Sermaye Piyasası Kurulu'nca Onaylanmış Esas Sözleşme ve İmtiyazlar:
Şirket'in, esas sözleşmesinin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16.

maddelerinin değiştirilmesini, esas sözleşmeye 17. maddenin eklenmesini, 15., geçici 1.,
2. ve 3. maddelerinin çıkarılmasını talep ettiği, sözkonusu talebin Sermaye Piyasası
Kurulu'nun 29.06.2012 tarih ve 22/778 sayılı kararı ile uygun bulunduğu, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.07.2012 tarih ve 4939 sayılı yazısı
ile esas sözleşmenin tadiline izin verildiği anlaşılmıştır. Şirketin 14.08.2012 tarihli
olağanüstü genel kurul toplantısında, "geçmiş yıl zararlarının Şirketin serbestçe
kullanabileceği olağanüstü yedeklerinden ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bayram AIbayrak, Nuri
Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Faruk Albayrak Ve Muhammet Sinan Albayrak'ın
seçilmelerine ve ana sözleşme tadil tasarısının oybirliği ile kabul edilmesine ii karar
verilmiştir. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin tutanağın dolayısıyla
da esas sözleşme değişikliğinin 05.09.2012 tarihinde tescil edilerek 11.09.2012 tarih ve
8150 sayılı TTSG' nde ilan edildiği anlaşılmıştır.

Esas sözleşmenin imtiyazlar bakımından incelenmesinde; i) 6. madde ile CA) grubu
paysahiplerinin bir pay için onbeş oy hakkına sahip olmasının, ii) 7.madde ile yönetim
kurulu üyelerinin yarısının CA) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından
seçilmesinin öngörüldüğü görülmüştür. Esas sözleşmede yer alan imtiyazların,
14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde incelenmesinden de aşağıda yer alan
tespitlere ulaşılmıştır:

Yeni TTK'nun "2. Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi" başlıklı
360. maddesinde

"Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle
belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı
tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri,
belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi,
esas sözleşmede yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul
tarafindan yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa
mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu şekilde
tanınacak temsil edilme hakkı. halka açık anonim şirketlerde vönetim kurulu üye savısının
yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeler saklıdır. ii

hükmünün konuya ilişkin olduğu görülmektedir.
Öte yandan, 30.12.2011 tarih ve 2858 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV,
No: 56 Sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 ve 4.4.7
numaralı ilkelere esas sözleşmede yer verilmediği, yönetim kurulu toplantı ve karar
nisabının esas sözleşmede gösterilmesini zorunlu kılan 4.4.9 numaralı ilkeye uygun
olarak yönetim kurulunun toplantı ve karar nisabının esas sözleşmede yer almadığı
anlaşılmıştır.

2.Sermaye Artırım Kararı:

Şirketin yönetim kurulu karar defterinin incelenmesinden, yönetim kurulunun
06.11.2012 tarih ve 2012/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Ana Sözleşme'nin 6.
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maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye içinde
kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin artırılması hususu görüşüldü.
Neticede;

1. Şirketimizin 105.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı
olmak üzere 115.000.000 TL'ye artırılmasına,

2. Artırılan 10.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1,00- TL. (bir Türk
Lirası) itibari değerde B grubu 10.000.000 adet hamiline yazılı pay ihraç
edilmesine,

3. Şirket ana sözleşmesine istinaden ortaklarımızın sahip olduğu yeni payalma
haklarının tamamen kısıtlanmasına ve ihraç edilecek payların itibari değerinin
üzerinde birjiyatla halka arz edilmesine,

4. Sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek Şirketimiz halka arzının Ereğli Tekstil
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Ereğli Teksil') 20.000.000 TL nominal değerli
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("Tümosan') paylarının ortak satışı yoluyla
halka arzı ile eşanlı gerçekleştirilmesine,

5. Ortak satışı ve sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzla ilgili Kurul
kayıt ücreti ve satış komisyonlarının satışı yapılacak paylar çerçevesinde Tümosan
ve Ereğli Tekstil tarafindan karşılanmasına, diğer tüm halka arz giderlerinin
Tümosan tarafindan karşılanmasına, '

6. SPK Seri i No. 40 Tebliği md 20 ve 21 ve İMKB ilgili düzenlemeleri kapsamında;
Şirketimiz hisselerinin Halka Arzında gerekli tüm işlemlere ilişkin olarak aracılık
yapmak üzere Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ninyetkilen diriimesine,

7. Şirketimizin halka arzı kapsamında yapılması gereken tüm başvurular ve işlemler
için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine," oybirliği ile karar verildiği anlaşılmış
olup, sözkonusu yönetim kurulu kararının İstanbul 28. Noterliği'nce 08.11.2012
tarih ve 18017 yevmiye sayısı ile tasdik edildiği anlaşılmıştır.

Iıı.Çahşanlar:

Şirket'in 30.10.2012 tarihi itibariyle 355 çalışanının olduğu, çalışanlar ile Şirket
arasında matbu yazılı "Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi"nin bulunduğu, çalışanların
herhangi bir işçi sendikasına üye olmadıkları anlaşılmıştır.

LV.Şirket'in Sahip Olduğu İzin, Ruhsat ve Sertifikalar:

Tarafımıza ibraz edilen belgelerden Şirketin;
a)Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca genel müdürlük ofisi için verilmiş

26.08.2011 tarih ve 2011/322 sayılı" İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı"na
b) T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından

Şirketin motor ve traktör fabrikası için verilmiş 08.02.2011 tarih ve 2011/31 sayılı
"İşletme Belgesi"ne sahip olduğu anlaşılmıştır.

Şirketin Konya ilinde bulunan motor ve traktör fabrikası Bakanlar Kurulu'nun
13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayılı kararına dayanılarak 440 sayılı İktisadi Devlet
Teşekkülleriyle Müesseseler ve İştirakler Hakkında Kanun'un 4. ve 5. maddeleri
uyarınca kamu iktisadi teşekkül iştiraki statüsünde kurulmuş olup "İşyeri Açma Ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"in "Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce
mevzuatına uygun olarak rUhsatlandırılmış bulunan işyerleri yeniden ruhsatlandırılmaz."
hükmünü içeren Geçici 1. maddesi kapsamındadır.



Öte yandan, Şirketin yürüttüğü faaliyetin "çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Yönetmeliği"'nin geçici 3.maddesi gereğince anılan yönetmelik kapsamında olmadığına
dair Konya Valiliği İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü'nce verilmiş 06.05.2009 tarih ve
648/2812 sayılı bilgilendirme yazısı mevcutturs.

Şirket tarafından "İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik",
"Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği", 4857 Sayılı İş Kanununa Göre
Çıkarılan "İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca alınması gereken tüm ruhsat
izin vb. belgeler alınmış olup, eksik veya alınmamış bir izin ruhsat vb. belge yoktur.

Şirket halen Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR)
üyesidir.

V. Şirket'in Sahip Olduğu Sigorta Poliçeleri:

Şirketin; i)Konya ilinde bulunan motor ve traktör fabrikası için Groupama Sigorta
AŞ. tarafından düzenlenmiş, 31.08.2012-31.08.2013 tarihleri arasında geçerli, toplam
1.544.704.198,00 TL sigorta teminatlı "Endüstriyel Yangın Kombine Poliçesi"nin,
ii)Şirketin günlük faaliyetlerinde kullanılan Şirket adına tescilli 23 adet araç için Allianz
Sigorta AŞ. tarafından düzenlenmiş 01.05.2012-01.05.2013 tarihleri arasında geçerli
"Kasko Filo Poliçesi"nin mevcut olduğu görülmüştür.

Vı.Şirket'in Taraf Olduğu Sözleşmeler:

İşbu rapor tarihi itibariyle Şirket'in taraf olduğu yürürlükte olan önemli
sözleşmeler başlığı altında;

a)Kapital Faktoring Hizmetleri AŞ. (Faktor) ile imzalamış olduğu konusu,
Şirket'in yurtiçi/yurtdışı maljhizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve
toptan faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan,
22.03.2012 başlangıç tarihli, 10.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin6,

b) Creditwest Faktoring AŞ. (Faktor) imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı maljhizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 16.02.2012
başlangıç tarihli, 5.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin7

c) Deniz Faktoring AŞ. (Faktor) ile imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı maljhizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 14.11.2005

5 Nitekim anılan yönetmeliğin Geçici 3. maddesine göre "(J) 7/2/1993 tarihli ve 2/489 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce; a) Üretime ve/veya işletmeye
başladığı be/ge/enen projelere, b) Uygulama projeleri onay/anmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat
uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamutaşurma kararı a/ınmış veya yatırım programına
a/ınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projelerden I) Bu Yönetmeliğin EK-l Listesinde yer alan projeler
için 17/7/2015 tarihine, 2) EK-II Listesinde yer alan projeler için 17/7/20/3 tarihine kadar yatırımına baş/anmış
projelere, çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmelik/erde alınması gereken izinler saklı ka/mak kaydıyla bu
Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. "

6 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftır.
7 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak, Mesut Albayrak, Nuri Albayrak , Mustafa Albayrak müşterek
borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.



başlangıç ve 22.10.2008 yenileme tarihli, 2.000.000,00 TL limitli "Faktoring
Sözleşmesi"nin

d)Eren Faktoring Hizmetleri AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 10.05.2012
başlangıç tarihli, 2.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin,

e)Fiba Faktoring Hizmetleri AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 12.06.2007
başlangıç tarihli, 4.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin8,

t)Merkez Faktoring AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in yurtiçi/yurtdışı
mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan faktor'a temliki
suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 23.08.2011 başlangıç tarihli,
3.500.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin9,

g)MNG Faktoring Hizmetleri AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 16.08.2007
başlangıç tarihli, 15.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"ninlo,

h)Strateji Faktoring Hizmetleri AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 16.04.2012
başlangıç tarihli, 3.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"ninll,

ı)Tekstil Faktoring Hizmetleri AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 03.04.2012
başlangıç tarihli, 2.500.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"ninlz,

i)Ulusal Faktoring AŞ. imzalamış olduğu konusu, Şirket'in yurtiçi/yurtdışı
mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan faktor'a temliki
suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 23.03.2006 başlangıç tarihli,
10.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin13,

j)Anadolu Faktoring Hizmetleri AŞ. (Faktor) ile imzalamış olduğu konusu,
Şirket'in yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve
toptan faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan,
06.01.2012 başlangıç tarihli, 5.000.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"nin

k)C Faktoring AŞ. (Faktor) ile imzalamış olduğu konusu, Şirket'in yurtiçi/yurtdışı
mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan faktor'a temliki
suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 21.09.2011 başlangıç tarihli,
2.200.000,00 TLlimitli "Faktoring Sözleşmesi"ninH

8 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak ve Kazım Albayrak müşterek borçlu ve
müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.

9 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftır.

LO Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak ve Ahmet Albayrak müşterek borçlu ve
müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.
ii Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak ve Nuri Albayrak müşterek borçlu ve
müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.
12 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak ve Nuri Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla
taraftırlar.
13 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftır.
14 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftır.



I)Lider Faktoring Hizmetleri AŞ. (Faktor) ile imzalamış olduğu konusu, Şirket'in
yurtiçi/yurtdışı mal/hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan
faktor'a temliki suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanması olan, 06.07.2012
başlangıç tarihli, 7.500.000,00 TL limitli "Faktoring Sözleşmesi"ninls

m)Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Şubesi ile imzalamış olduğu 19.06.2007
başlangıç tarihli, 100.000.00,00 ABD Doları limitli "Genel Kredi Sözleşmesi"ninl6

n)Türkiye Halk Bankası AŞ. Bahreyn OBU şubesi ile imzalamış olduğu
03.10.2008 başlangıç tarihli, 2.500.000,00 ABD Doları limitli "Genel Kredi
Sözleşmesi"ninl7

o)Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ. ile imzalamış olduğu 15.04.2012
tarihli, "Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi AŞ.'nin Sermaye Finansmanı, Borç
Finansmanı ve/veya Halka Arzına İlişkin Yönetim Danışmanlığı Sözleşmesilinin,

ö)Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ. ile imzalamış olduğu, 07.11.2012 tarihli
"Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi"ninls,

p)Bayiiler ile imzalamış olduğu 30.10.2012 tarihi itibariyle yüz (100) adet matbu
"Tarım Traktörü Bayilik Sözleşmesi"nin,

r)İstanbul Dünya Ticaret Merkezi AŞ. ile imzalamış olduğu A3 Blok Kat 8 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289 ve 290 nolu ofislerin Şirket tarafından kiralanmasına ilişkin
01.03.2010 başlangıç tarihli bir yıl süreli, yıllık 113.165 ABD Doları +KDV kira bedelli
"kira sözleşmesi"ninl9 ve bunların dışında Şirketin çalışanları ile imzalamış olduğu
matbu tipte "Belirsiz Süreli İş Sözleşme"lerinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirketin bu başlık altında incelenen sözleşmelerinin halka arza engel bir hüküm
içermediği anlaşılmıştır.

VII.Şirket'in Maliki Bulunduğu Gayrimenkuller:

Tapu kayıtlarına göre Şirketin, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Dikilitaş mahallesi,
22410 ada 15 parselde kayıtlı, 1.618.464,41 m2 yüzölçümlü (hisse oranı: tam,
cinsi:motor fabrikası), üzerinde Şirkete ait motor ve traktör fabrikasının bulunan
gayrimenkule malik olduğu anlaşılmıştır. Gayrimenkul 1/25.000 ölçekli Nazım Plana
göre "Traktör ve Motor Sanayili sahasında kalmaktadır. Gayrimenkulün "Beyanlar"
hanesinde; i) 04.10.1994 tarih ve 4209 sayılı yevmiye numarası ile "Taşınmaz Askeri
Güvenlik Sahasında Kalmakta Olup Yapı Yasağı Vardır.", ii) 11.10.1995 tarih ve 4647
sayılı yevmiye numarası ile "Bu Parsel Askeri Güvenlik Sahasındadır.", iii)11.10.1999
tarih ve 4647 sayılı yevmiye numarası ile "Bu Parsel Askeri Güvenlik Sahasındadır.",
iv)24.09.2003 tarih ve 7522 sayılı yevmiye numarası ile "194.371,00 Metrekarelik Kısmı
Askeri Güvenlik Bölgesinde Kalmaktadır." beyanları bulunmaktadır. Söz konusu

15 Sözkonusu sözleşmeye Muzaffer Albayrak müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftır.

16 Sözkonusu sözleşmeye Trabzon Liman işletmeciliği A.Ş., Mustafa Albayrak, Seçkin inşaat Turizm Gıda
Tekstil Kimya San. Ve Tic. A.Ş., Kazım Albayrak, Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Ahmet Albayrak
müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.

17 Sözkonusu sözleşmeye Trabzon Liman işletmeciliği A.Ş., Albayrak Turizm Seyahat inşaat Tic.A.Ş. , Güneş
Albayrak Turizm Seyahat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taraftırlar.

18 Sözkonusu sözleşmeye Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.ş. de taraftır.

19 Sözkonusu sözleşmenin taraflardan birisi tarafından feshedilmediği, halen yürürlükte olduğu tarafımıza ifade
edilmiştir. ()
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beyanlar gayrimenkulün devredilebilmesini engellememektedir. Sözkonusu
gayrimenkuL, mevcut tapu kaydı olan 22410 ada 15 parsel numarasını almadan önce
fabrikanın üzerinde bulunduğu parseller 534, 371, 367 ve 592 no.lu parseller olup
toplam 113.525 m2'lik sözkonusu fabrika ve yardımcı tesisler alanı için alınmış
02.04.1991 tarihli "Yapı Kullanma izin Belgesi" mevcuttur.

Gayrimenkul üzerinde işbu rapor tarihi itibariyle herhangi bir ipotek, ticari
işletme rehni, haciz veya ihtiyati haciz yoktur.

VIII.İpotekler, Kefaletler, Teminat Mektupları ve Rehinler:

ı.İpotekler:

işbu raporun tanzim tarihi itibariyle yukarıda VII. nolu bölümde belirtilen
gayrimenkulün tapu kaydında herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

2.Kefaletler:

Şirketin ticari işletmesi ve maddi duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehnin
ve 3. şahıs lehine herhangi bir kefaletinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

3.Teminat Mektupları:

işbu rapor tarihi itibariyle Şirketin;
a)Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış; Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi lehine 04.10.2011 tarih ve 659660 sayılı, 50.000 TL tutarlı, kesin, süresiz,

lı) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Büyük mükellefler
vergi dairesi lehine 07.10.2011 tarih ve 659663 sayılı, 312.000 TL tutarlı, kesin,
süresiz,

c)Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi lehine 13.04.2012 tarih ve 748480 sayılı, 3.200.000 TL tutarlı, kesin,
süresiz,

d) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi lehine 16.02.2012 tarih ve 748417 sayılı, 1.900.000 TL tutarlı kesin,
süresiz,

e) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi lehine 12.01.2012 tarih ve 748361 sayılı, 1.940.000 TL tutarlı, kesin,
süresiz,

f) Asya Katılım Bankası A.ş. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı lehine 27.10.2011 tarih ve 659693 sayılı, 133.796 ABD Doları tutarlı,
kesin, süresiz,

g)Asya Katılım Bankası A.Ş. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı lehine 27.10.2011 tarih ve 659692 sayılı, 45.002 ABD Doları tutarlı,
kesin, süresiz,
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h) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı lehine 27.10.2011 tarih ve 659690 sayılı, 102.110 ABD Doları tutarlı,
kesin, süresiz,

i) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı lehine 27.10.2011 tarih ve 659689 sayılı, 271.464 ABD Doları tutarlı,
kesin, süresiz,

i) Asya Katılım Bankası AŞ. Trakya Kurumsal Şubesinden alınmış, Dünya Ticaret
Merkezi AŞ. lehine 27.06.2011 tarih ve 659554 sayılı, 24.480 TL tutarlı, kesin, süresiz
teminat mektuplarının olduğu anlaşılmıştır. Şirketin ticari işletmesi ve maddi duran
varlıkları üzerinde herhangi bir rehnin bulunmadığı anlaşılmıştır.

IX.Şirket'e Ait Tescilli Marka ve Logolar:

Şirkete ait;
i) "TÜMDSAN" marka+şekil ticaret sınıfında TRY151113 sayı ile 06.05.2004

tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 29.07.1994 tarihinde tescil edilmiştir.
ii)"Daire içinde yıldız" şekli ticaret sınıfında TRY151112 sayı ile 06.05.2004

tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 29.07.1994 tarihinde tescil edilmiştir.

X.Şirket'in Taraf Olduğu Dava ve Uyuşmazlıklar:

Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde şirketin vekili sıfatıyla temsilini
üstlenen Aksan Hukuk Bürosu ve Banzaroğlu Hukuk Bürosu tarafından Şirketin hukuki
uyuşmazlıklarına ilişkin tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belgeler incelenmiş olup
tarafımıza sunulan dava ve icra takipleri listesinde yer alan Şirketin taraf olduğu dava ve
icra takiplerinin ağırlıklı olarak iş hukuku ve tüketici hukuku kaynaklı olduğu, İMKB
Kotasyon Yönetmeliği'nin 13(h) maddesinde ifade edildiği gibi Şirketin üretim ve
faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıklarının bulunmadığı anlaşılmıştır
(Ek.3).

Yukarıda ticaret unvanı verilen Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim
Şirketi'nin taraf olduğu dava ve uyuşmazlıkların son durumları ve listeleri ilgili Şirketin
avukatları tarafından tarafımıza ibraz edilmiş ve ekte sunulmuş olup tarafımıza sunulan
dava ve takip listesinden Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin taraf
olduğu sözleşmelerin hukuka ve tabi oldukları mevzuata uygun olduğu, ortaklığın
üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıklarının olmadığı sonucuna
varılmıştır.

SONUÇ
İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu'nda izah edildiği kapsamda, İstanbul Menkul

Kıymetler Borsası'nın 11.06.2010 tarihli ve 334 sayılı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. maddesinin (h) ve (k) bendIeri ve 15. maddesinin (c)
bendi ile 16. maddesinin (d-7) bendinin Uygulama Esasları Genelgesi çerçevesinde,
25502 sayı ve 24.06.2004 tarihli İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin "Ortaklık Haklarını
Temsil Eden Menkul Kıymetlerin İlk Kotasyonu" başlıklı 13. maddesinin (h) bendinde
yer alan, "Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlıkların
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bulunmaması" ve (k) bendinde yer alan "Kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu
ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğunun
belgelenmesi" şartlarının Şirket tarafından sağlandığı kanaatine varılmıştır.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu'na konu hukuki inceleme, tarafımızca bağımsız
hukukçu olarak yapılmış olup, SB Hukuk Bürosu olarak tarafımızın, Tümosan Motor ve
Traktör Sanayi Anonim Şirketi ve ortakları ile doğrudan veya dolaylı vekalet akdi veya
sair bir ilişkimizin bulunmadığını beyan ederiz.

İşbu Bağımsız Hukukçu Raporu, Şirketin talebi üzerine belgelerin mevzuat
çerçevesinde incelenmesi neticesinde düzenlenmiş olup, Şirket tarafından sadece
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve (eğer talep edilirse) T.C. Başbakanlık Sermaye
Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Saygılarımızia,

Av. Sanlı BAŞ

Ekler:

1. Bakanlar Kurulu'nun 13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayılı kararı
2. Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca verilmiş 26.08.2011 tarih ve 2011/322 sayılı
" İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı"
3.Şirketin temsilini üstlenen avukatlar tarafından tarafımıza sunulan Şirketin taraf
olduğu dava ve uyuşmazlıklar listesi
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AKSAN Iııı kı kl\lI{(J~1

Sayın Av. Sanh BAŞ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 13.maddesinin
(h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına dair 11.06.2010
tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukukçu raporunun bağımsız
hukukçu sıfatı ile hazırlanması İçin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim
Şirketi'nin vekili sıfatıyla tarafımızca tarafımza takdim edilen dava ve takipler
listesinde yer alan dava ve takipler haricinde beyan edilmesi gereken herhangi bir
dava veya takip bulunmamaktadır. 31.10.2012

SaygılarımızIa
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AVUKAT AHMET ALİ BANZAROGLU

istanbul, 31.10.2012

Sayın Avukat Sanlı BAŞ

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'nin
13.maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına
dair 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukukçu raporunun
bağımsız hukukçu sıfatı ile hazırlanması için Tümosan Motor ve Traktör Sanayi
Anonim Şirketi'nin vekili sıfatıyla tarafımızca tarafınıza takdim edilen dava ve takipler
listesinde yer alan dava ve takipler haricinde beyan edilmesi gereken herhangi bir
dava veya takip bulunmamaktadır.

Avukat Ahmet Ali BANZAROGLU

iSTANBUL DÜNYA TicARET MERKEZi EGS BussiNESS PARK B3 BLOK KAT:.' YEsiLKÖY ıiST. TEL:
0212468 18 85



AVUKAT AHMET ALİ BANZAROGLU

istanbuI,31/10/2012

Saym Avukat Sanh BAŞ

Vekili bulunduğum Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
31.10.2012 tarihi itibariyle mevcut dava ve icra takiplerini gösterir liste ekte olup
bilgilerinize sunulur.

Avukat Ahmet Ali BANZAROGLU
,
/

'i

ISTANBUL DÜNYA TICARET MERKEZI EGS BussINESS PARK B3 BLOK KAT:17 YESILKÖY liST. TEL:
0212468 18 85



DAVA LİsTESİ

1. Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/154 E.

.;;;D""'a;;..;v..;;;a;.;:;c.;;..ı : EGS Business Park Yeşilköy iş Merkezi Bina Yönetimi
=D~a:..:.v-=a.:.:h~ : Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
=K=o=nu~ : Ecrimisil (214.500 TL)
Açıklamalar

Davacı, müvekkilin B3 Blok 13. Katta koridora ait 108 m2 alanı ve şaft odasına ait 8 m2
alanı kapatıp ofise dahil ettiği gerekçesiyle ecrimisil talepli olarak dava açmıştır.

Davacı evvel ce Bakırköy 2. Sulh Hukuk mahkemesinin 2006/1103 E. sayılı dosyası ile
aynı gerekçelerle müdahalenin men i davası ve ecrimisil davası açmış ve bu dava
müdahalenin meni yönünden lehine sonuçlanmış; ecrimisil yönünden ise görevsizlik kararı
verilmiştir. Ecrimisil talep edilen dönem 01/0312006 tarihinden 31/03/2012 tarihine
kadardır ve m2'si 23 TL'den hesaplanmıştır.

Tarafımızca ecrimisil talebinin kısmen zamanaşımına uğradığı, bina yönetiminin aktif
husumet ehliyetinin bulunmadığı, 13. Katın müvekkilden başka hiç kimse tarafından
kullanılmadığı ve ortak alan niteliğinin bulunmadığı; binanın iskan izninin bulunmadığı ve
kaçak olduğu; ayrıca talep edilen bedelin fahiş olduğu gerekçeleriyle davanın reddi
istenmiştir.

Duruşma: 14/11/2012 saat: 14.15

2. Ankara 17. İş Mahkemesi 2009/848 E.

=D~a:..:.v-=a.=;;cı=-- ...:.:İlknur TEMÜR
=D~a:..:.v-=a.:.:h ...:.:Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
=D..;;;a;..;.v-=a-=K~o:.:n:::.;u::.:s::.;:u=------:.:Fazla Mesai, Yıllık izin, Harcırah Bedeli, ikramiye Alacağı
=B.=.o:..ırç~M=ik:=.::t:.:.a:..:rl~---=.:1.700,00 TL (fazlaya dair dava ve talep hakkı saklı tutularak)
Açıklamalar

• Davacı vekili, davacının Sümer Holding A.Ş:de çalışırken kadrosunun rızası hilafına
Tümosan A.Ş.'ye geçirildiğini, Tümosan A.Ş.'de herhangi bir fiili çalışması
bulunmadığını, Özelleştirme sonucu Tümosan işletmesinin Alçelik A.Ş. 'ye
devredildiğini, devir tarihinden sonra davacının Alçelik A.Ş. tarafından işe
alınmadığını, diğer işçilik alacaklarının ödendiğini, fiilen Sümer Holding A.Ş. çalışanı
olduğu için Sümer Holding personeline sağlanan harcırah, ikramiye alacağı vs. talep
etmiştir.

• Davaya cevap dilekçesinde, husumet ve zamanaşımı itirazında bulunduktan sonra,
davacı yanın talep ettiği alacaklardan müvekkil şirketin sorumluluğunun
bulunmadığına yer verilmiştir.

• Dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir. (f/~
Durusması: 20/11/2012 saat 09:30



3. Konya 2. İş Mahkemesi 2010/574 E.

Davacı : Vedat GÜMÜŞ
Dava" : Alçelik Çelik Yapı A.Ş.
Dava Konusu :Kıdem- İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Tazminat Talebi,
Kötüniyet tazminatı, ikramiye alacağı, Prim alacağı, ulusal bayram alacağı

;;B;.;;;o.:..rç.....:.;.M.:.:i:.:.:k:.:.:ta;;.;:r~I_--...;.:1,700,00 TL(fazlaya dair dava ve talep hakkı saklı tutularak)

Açıklamalar

• Davacı Sümer Holding A.Ş. bünyesinde çalışırken, özelleştirme ihalesi ile Alçelik
A.Ş. Sümer Holding A.Ş. 'yi satın alıyor. Alçelik A.Ş. davacıyı kıdem tazminatı vs.
alacaklarını ödeyerek işten çıkartıyor. Bunun üzerine işe iade davası açılıyor ve yerel
mahkeme işe iade talebini reddediyor. Bu karar davacı tarafça temyiz edilip
bozuluyor. Böylece davacının işe iadesine karar veriliyor.

• Davacı tekrar müvekkil şirket bünyesinde işe başlıyor.

• Ücret farklılığı bulunduğu gerekçesiyle, ücret farkı alacağı toplamının tahsili talebiyle
davacı yan tarafından dava açılıyor. Bu dava devam ederken davacı emeklilik suretiyle
işten çıkartılıyor ve kendisine 30.463 TL kıdem tazminatı ödeniyor.

• Davacı yan davasını ücret farklılığı iddiasına istinaden kıdem tazminatı farkı
yönünden ıslah ediyor. Bilirkişi raporu ücret farklılığı yönünden lehimize tespitte
bulunurken, davacının 3.913 TL kıdem tazminatı farkı alacağı bulunduğuna karar
veriyor. Rapor mahkemece kabul ediliyor.

• Kıdem tazminatı farkı yönünden karar tarafımızca temyiz ediliyor ve Yargıtay bozma
kararı veriyor. Bozma gerekçesi olarak, dosyada işe iade sonrasına ilişkin ücret bordro
ve ücret ödeme bilgilerinin yer almaması nedeniyle eksik inceleme olduğuna kanaat
getiriyor.

• Tarafımızca ikinci döneme ilişkin belgeler dosyaya ibraz edilmiştir.

• Son duruşmada dosya bilirkişiye tevdii olunmuş, henüz bilirkişiden dönmemiştir.

Durusması : 0111112012 saat 09:00 ~0(YJ



4. Konya 3. İş Mahkemesi 2010/275 E. 201111014 K.

=D..;;;a;..;.y.;:;:a~cı=--: Mehmet Göçülü
...:.V~e,;:kı;·h=-· : Av. Şahika Demir
.:;:D;.::a:..;y.,:a:.:.:h:....-: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
~K=.;:o;..::;n;.;:;;u=--: İş kazası nedeniyle tazminat (71.488,82 TL)
Açıklamalar

Davacı, müvekkilin işyerinde 28/1 0/2005 tarihinde geçirdiği iş kazası neticesinde sakat
kalmıştır. Bunun üzerine ilk olarak Konya 2. İş Mahkemesi'nin 2006/734 E. sayılı davasını
ikame ederek kısmi maddi-manevi tazminat talep etmiştir. Açılan davanın kabulüne karar
verilmiş ve davacıya 71.588,82 TL manevi tazminat ödenmiştir. Bu dosyada alınan
bilirkişi raporunda davacının maddi tazminata da hak kazandığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine davacı, Konya 3. İş Mahkemesi'nin 2009/838 E. sayılı dosyası ile bir
önceki davada tespit edilen 71.488,82 TL maddi tazminatın tahsili amacıyla ek dava
açmıştır. Dava, SGK tarafından karşılanmayan zararın tahsili amacıyla açılmıştır.
Mahkeme yeni bir inceleme yapmaksızın, ilk davadan alınan bilirkişi raporunu esas
alarak davanın kabulüne karar vermiştir. Dosya müvekkil tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay, yerel mahkemenin SGK'nın yaptığı ödemeleri gözetmeden ve bu ödemeleri
toplam bedelden mahsup etmeden verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğundan
bahis1e kararın bozulmasına karar vermiştir.

Karar bozulduktan sonra yeniden esas alarak 2010/275 Esas sayısını almıştır. Bozma kararı
üzerine mahkemece yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan bilirkişi
raporunda davacının toplam 269.797,21 TL zarar talep edebileceği hesaplanmıştır. Bu
zararın 256.272,08 TL'lik kısmını bakıcı gideri oluşturmakta olup, dosyada davacının
bakıcı gideri talebinin bulunmadığı da tespit edilmiştir.

Bunun üzerine davacı, 184.521,23 TL'lik bakıcı giderinin tahsili amacıyla ek dava açmış
ve her iki davanın birleştirilmesini talep etmiştir.

Sonuç olarak;

• asıl davanın kabulü ile 71.488,82 TL maddi tazminatın
• birleştirilen davanın kabulü ile 184.521,23 TL bakım giderinin

tarafımızdan tahsiline karar verilmiştir.

Karardan sonra davacıya SHÇEK'ten bakım gideri bağlandığı ortaya çıkmıştır.

Son Durum : Dosya tarafımızca tehiri icra talepli temyiz edilmiş olup, henüz
Yargıtayca karara bağlanmamıştır.
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T.C.
Resınİ Gazete

Kuru1us Tarihi: (7 TeşrinievveJ 1336) -7 Ekim 1920

.'
rc:ııuııun ve ı.ıazı işleri tcfn

5 ARALIK 1975BOIbGkanlak NllfrlJltU ve Mfldevııerıat Sayı: 15433
Genel JlBdÜTıil~ CUMA

bafınu1dur

KARARNAMELER
Karar Sayısı: 7/10985

SOı;yal Sllortalar Kurumu tarafından ,11/1976 tarihinde 5igortalı
ve b" sa.lıiplerine ödenmesi ;ereken ;elir ve ay1ılt1arın. 5/12/1975 tari-
hinden ıtıbaren T. C. Zıraat Bankası Şubeler1nce ödenmesi; Sosyal aü-
veııll'k Baklınlılım11 24/11/19'1'5 ~ü ve 6506 sayılı yazısı Uzerine. sa-
.1wı1ar Kurulunca 2'7/11/19'7'5 tarihinde kararlaştırı1ınıştır.

i(}evl. Bakallı
Baeblk... BaebKan Yardımcm

S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN

De9\ııı B"an.
B••••••• Vard_c:ıu D•.••~ Bakanı

A.rORKES ~OıTORK

D•• 1ıetBlltaIJI Dev~ Bakam
M.K.ERKOYA.N G.KARACA

JıIiIJI Sawnma Bakaı tQleleri Batanı
,. MELEN O. ASILTORK

M'-'" BakaIlı Milli Eiiitlm B.ı..ıt
D~.D~Y.ERGENEKON A.N.ERDEM

'Jiauet B"anl Sel. ft so.. Y. Bakıuıı
H. BASOL Dr. K. DEMIR

G_ -T•• ft H.,. Ba1ı.uıı UI•• lornıa Bak•• ı
Prof. K.. OıAL N. MENTESE

s.ıı.,i ft Tek. BakaIlı En. ve Tab. Ka;)'. Babnı
A. DOCRU S. KILıÇ

•••••. '"' lakin B•••• ı
N.OK

~ •••• Spor Dakarıı
A.S.EJUK.

J(öoy••leri Buuıı
Y.POYRAZ

Kül_ Babo.
R. [JANISMAN--

Karar 8aysa' : 7/10905

Cwnburb&şkanı
FAHRl S. KORUTO"RK

Devlet Bakanı
Baebakao Yarc/fIIIC"

Pro/. Dr. T. FEU/O(;LU

Dev1.ıt Balt•••
H. AKSAY

Adlı. Bu.m
i. MOFTOO(;W

DıMl<ıri Bek_ V.
S.OZTORK

BarındırTık B.ı..u
F. ADAK

Giim. ft Tekel BK_
O.OZTRAK

Ça1wna Ba!ı.•••ı
A.r.PAKSU

Turizm ve Tan. Bakanı
L.TOKO(;LU

Orman B•••••01

T. KAPANU
SoooyaıGü.enJit BalcaBI

A. M. A.lJLUM

KurulıDakta olan 100 milyon TL. sennayeli -re esas mukavele tasa.-
rısı elill, Türk lIı(l)tor Sanayii ve Ticaret AnoniJn Şirketi 'TOMOSAN)
ıı1n ııermayea1ne. il1şlk listede ac11an YaWı kururuların b1zalarında ıGs-
tenim oran ve miktarlarda katılmalarına lztn verUmesi; i1aW Bakan-

1ıkIarla Devlet Planlama T8fklJltı M!1steşarhtmm UYBWl IÖrllşlerlne ve
bu KUrumlann Yönetim Kurulu Kararlarına dayanan Sanayı ve Tekno-
loji Bakanlılının 22/10/1975 tarihli ve n4 sayılı yasısı Uzerlne. 12/3/19M
tarih11 ve 440 sayılı Kanunun 4 ve 5 incl maddelerine ıöre, Bakanlar
Kurulunca 13/11/1975 tarUılnde kararlaştırı1mıştır.

CUMHURBAŞKANı
FA.HRl S. K()RUTORK

Dew1et BakılIU ~1et B.k ••••
Batl>ııkıaıı Batbalcan Yard_ B.,.baka Yani_

S. DEMIREL Prof. Dr. N. ERBAKAN Prof. Dr. T. FEYZlOCW
o....leı BIIIIı._

B•• badoanY..-dncıır Dewlet B•• ııı hlec Dek_
A.. TORUS S.OZTORK H.A.KS.4Y

DeY1et Ba!ı.aııı DeteeI Babm Ad•• u.ıı.ı
M.!c_ERKOY-lN G.IURAC-l ,. ıı0nOD<:w

MillI Savwıma Babaı t~BebD' DıtI.leri B.ıı..ı
F. MELEN O. AS1LTORIC I. S c"tUY ANGIL

IM" Bakanı MiUi Eiif,im BııItaru Ba,...ı.uk B__

Doç. D,. y. ERGENEKON A.N.ERDEM F.ADAK
Tioııreı Babnr .su. ft soe. Y. BakıtDJ cam. ft Tebl IWtcl

H.BASOL Dr.K. DEMIR O.OırRAlC

Gıd. - Tar. n Hay. Bak. V. (JlqtlnDa B•••••• eaı......aak_
A..T.PAKSU N. MENTESK A.r.pA.KSU

Suıa)i ve Tek. Bakanı En. wl Tab· Kay. Balwıı 'J"ıair&ıııye TMl. &keDI
A.DotRU S.KlLIÇ L· TOKotW

tm_ ••• İslı.an B"'anı KÖy;.ıeri Bekanr Onun 8"'nl
N.OK Y.POYlUZ T. KAPANU

Gene· ve Spor Bakanı Kilitür Baılıuı.ı .5oıfya.1 Giioeolilr Babııı
A.S.EREK R. DANISMA.N A. M. AllLUM

Kurul'" :
Madde 1 - Aşatıda ls1m ve lkametiAb1an )'8zı1ı kUrUCUJar

tarafından bu mukavelenaınede yazılı kayıt ve şartıar dahllinde faali-
yette bulunmak Uzere Türk Ticaret Kanununun Moninı Şirketlerin an!
kuruluş büküm1erine IÖre bır Anonim Şırket teş1dl ecU1ınifUr.
1. Maltina ve Kimya Endl1ııtrisl Ku· TandolanlAnkara. T.C. tebaııaından

ruıııu
2. Türkiye Ziraı Donatım Kurumu
3. Şekerbank T. A. Ş.
4. DenlscUik Bankası T. A. O.
5. Devlet Sanayı ve tp Yatırım

BaıWW

Dıfkapıl ~ra T. C. tebaaaından
Mtthatp&f8/Ankara T.C. tebaasnıdıııı
Galata/ütanbul T. C. tebaumdan

Y. Şehir/Ankara T. C. tebaumdan



Sahife: 2

Şirketilı u_:
Madde 2 - Şirketin adı (TtiMOSAN) Türk Motor sanan ve Tica-

ret Anontm Şırketı 'dir.

Şırkethl maksat ve ıneuıuıı:
Madde 3 - Şirket her çetil motor, tahrik ve aktarma oraanlan

ve emsaü teçhizab imal etmek _ IlISesiy,e kUrulmuştur.
Bu maksatla, Şirket; mevzuu ile llaiU hususlarda:
al Döküm, dövme, işleme, Imal ve sa1r fabrika, Iıııalt.tlıane, atelye

ve servia Istasyonlan kurup Ifleteblıır.
b) Yerlı ve nbaDCJ flnnalarla imalAt ICin prekli Usans ve teknık

yardım temini Ile l1rill anlaşmalar yapabilir.
c) İmalAt mevzulan ile ilalll olarak zanu1 aksam, yedek parça,

takım ve teQh!ZaU Ithal edebillr veya ettIrebIUr.
cU Şlrke~ mevzuu Ila iL8W hususlarda kara ve denls naklil'ab için

ııerekli vasıtalan satm lÜabillr, Ithal veya Imal ettlrebltir, ktralayabılır
veya kıran vereblllr.

el Şirketin menuu lle 1IciU olmak Usere yerli ve ,abaııc:ı firma-
lardan milmessllUk, acentalık alınması ve verilmesi libı hususlarda
mukaveleler aktedeb1ltr. MeV$Ul1e i1&i1idJler kuruıuşlara ortak olabi-
lir ve yen! ortaklıklar kurabilir.

f) Faaliyet meVZIlu Ile ill1l1 ber tUrıu ıç ve dJŞ Ucar1. sanal. maU
ve hukuki iş ye muameleleri ,apabilir.

i) Şırket ortak hısse nısbaUerl aynı olacak şekilde kuracatı bir
tani tirketi vasıtaaı)'la satış. bakım ve satış sonrası hlzmeUeri lfa ede-
b1l1r.

h) Şirket 1ŞtIiaI menuu Ile I!PU her nevı pyrlmenkul alablllr.
satabilir, 1ıqa edeblllr veya ettıreblllr, kiralayabUlr, b~nlar \berinde ip0-
tek, rehin ve her tUrlü kanuni baklar tesis edeblllr ve ettlreb1llr.

1) Şırket kendJ b\1nyesinde yardım sandıtı kurmak ve ldame et.
tirmek maksadıyla kinndan prekli fonu ayırablllr.

ltl Mevzu Ile Illill araştırma, 18llŞttrme, personel yetlşUrme ve
buna benzer faa1l,eUerde bulunabilir.

J) Devlet, mahall1 ıdareler, belediyeler. ltamu iktisadi teşebbü&-
leri tara!ından kurulmuş şirketlerin, yerlı ve ,.abancı şlrketlerfn çıkara-
cakları h1aae seneUerlnl satın alab1l1r, ııatablUr. devredeb1l1r. bunlar
üzerinde diler her türlü hulrultJ muamelelert yapabilir.

Yukarıda ıösterilen maddelerden başka işlerde Şırket için fa)'dalı
ve IUzumlu KÖrWecek başka işlere Ifrişllmek istendiII takdirde İdare
Mecl1slnln teklifi üzertne keyfiyet Umumi Heyetin tasvfblne sunuıacak
ve bu yolda karıır almdıktan sonra diledit! lşlert gapabilecektir.

Esas mukavele det1şIltllti mahiyetinde olan işbu kararm tatblld
1c1n Tıcaret Bakanlıltmdan gerelten izln a1ıııacaktır.

şırketin _ku ı.ıe IUbelerl:
Madde f - Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şırket faalıyetlerinln

prektIrdJli hallerde. Tıcaret Bakanlıtma haber vemıek fBrtlJ'la )'urt
içinde ve dJŞında da fUbeler ve acentalar açabfllr.

Şirketin mfldeteti:
llladde 5 - Şırket mtlddet.ıılz olarak kurulmııştur.

SeN7llr/lfi:

Madde 6 - şirketin serma:vest 100.000.000 TIlrk Urasıdır. Şırket
sermayesi beheri 1.000,- TL. kıymetinde 100.000 adet hisseden teşekkUI
eder.

Şirketin sermayesi ortaklar araaında aptıdaki şekilde tevzl edil·
rn1şt1r.

TUtarı
Adet (TL.J mo;se nisbeti

ı. Maldna ve KImYa Endtlstrisl Kurumu
2. TtlTklye zıraı Donatım Kurumu
3. Şekerbank T. A. Ş.
4. DenJzcilllt Bankası T. A. O.
5. Devlet sanayi ve İşçi YatırııD

Bankesı

211.000000
10.000.000
10.000 000
10.000.000

41.000.000

29
10
10
10

41

29.000
10.000
10.000
10.000

41.000

100.000 100.000.000 100
Şirket sermayesinIn tamamı yUkarıda adı ieçen ortaklar tarafından

taahhüt ve 11.. leri peşin olarak ödenml~tir. Gert kalan 3/4 sermaye
Idare Meclisinin unun gördUlil zaman ve şeklide ödenir. Bu hususta
IlAnlar esas mukavelenin 29. maddea! ieretince yapılır.

Hinfl IIf111etlerl.-

Madde 7 - Şirket h1aae senetleri A, B ve C serfsi olmak Uzere uç
aedden mü~kkild1r.

A ıırisi hi!ıı& senetleri: Nama muharrer olup, bunlann:

5 ARALIK 1975

i) 29.000 adedi Maltina ve Kimya EndllItrlsi Kurumu
2) 10.000 adedi Türldye zıraı Donatım Kurumu
3) 10.000 adedJ DenJzclUk Bankuı T. A. O.
4) ~.ooo adedi Devlet Sanayi ve İşçi Yatınm Bankası'na t.ahs1a

edilmiştir.
B serısı hisse senetıeri: Nama muharrer olup, busll5l bultuk bO-

kümlerine tabi banka ve işçi mealekı turuluşlanna aitUr ve 10.000 adedJ
Şekerbank'. tahsis edJlm1ştlr.

C serlıı1 hisse senetleri: Nama muharrer olup, Devlet sanayi ve
İşçi Yatınm Bankası'na aittir ve 19.000 adett1r.

A, B ve C serisi hisse senetleri İdare M8cl1s1 kararı lle devredil.
b1l1r.

Dtter seri hisse senetleri: Serm~ tHyldJne cidildlJtnde kuruO\l
ortaklara 1877 sayılı Kanunla verllen sellhtyete dayanarak kurulan Dev-
İet Sanayı ve ışçi Yatırım Bankasınca desteklenen teşebbtlıılere y\lrt.
dışında çalışmış ve çalışan tşçIlere, Şlrkette oalışan personele ve halka
tahsis edJlecek hisse senetlerIdJr. Bunlann nevi, mıktan ve tabi olacıır.-
lan lıt1kt1m1er 8 Inet madde hIIkm\lne löre yapılacak sermaye tezy1dJne
c1atr Umumi Heyet tarafından d\1zenlenir.

SenıtGt/t ~:
Madde 8 - nerdelt1 sermaye tezyldlerlnde A, B ve C hisse senet-

leri ve bu hisse seneelerine tekabW eden yenı bısse Rnetlerlnln beIU ın-
ÇÜler için halka 1ntllta1l ImkAn nlsbet1Dde ııöıııetıIııcekttr.

Idare JI ecl~ :
Madde 9 - Şırket, altw Türk Tıcaret K:.nununun hll:illmlerine

göre Umumı Heyet tarafmdan seçllen. birilit de S:ınaın ve Teknoloji aa.
kanlılınca tayin edJleıı yedi kifÜ1erı mü1efekltll bir İdare Mecllıi1 tarafın-
dan 1dare edJllr.

İdare Macııatrıe seçilecek Uyelerden:
a) 3 kişisi A serisi hisse senetlerlne
b) 1 1dş1a! B serlıı1 hlsse senetlerine
c) 2 ki~s1 C serisi hlsse seneUerlne

ııablp blssedarlarca lösterI1ecek naınzeCler aramldan unıumı Heyef.çe
seç1ltr.

d) i LdŞISt Tltrk Tıcaret Kanununun 275 1nc1 maddesi hUltmOne
KÖre Sanayi ve Teknoloji Bakanlılınca tayin edillr.

Sermaye tezy1d1nde blsseleriD YenJ durumuna KÖre (a) vo (b) ben~
terlnden üye sayısı datl1ıını deI1ştirtlebllir.

ılk İdare MeCLiSI Uyel1klertne aşa&ıdakl zevat seçUmişUr.
1.
2.
ı.
CO
6.
8.
'r.
iefaTe iiecltatmn mflddeti:
Madde 10 - İdare MeCU.S1Üyelerf uç sene m\lddetle ııııçWr.
MUddetl 'biten tlyen1n yenıden ııeçUmeal cabdir.
Milddetl bitmeden boşalan tiyenln J'8rine temsil etttti 'hIssedarlar

tarafından IÖlterilen namzetler arasın.dao İdare Meclisince yenjs1 seçi.
ıır ve ilk Umum! Heyetin tasvlbiDe arsolunur. Yeni üye ael8t1nln mlJdd&.
t1ııi tamamlar.

Umumi He7et llIzum rörtırse İdare Mec1lal üyeler:tn1 her zaman cı.
IIşUrebiNr.

idDrfl M eclUfftl1ı Nla1ılııetlerl:
Madde II - Kaııunda ve esas mukavelede Umumi He7et tarafından

alınması prc kl1 oldulU beUrt1lmeyeD buauslarda.karar aıma,.a ıdare
Meclisi sela.b1yeUldIr.

~tıdaki hususla~da İdare 'MacHei ltanır aıahıltr :
1 - Mııralıhas aısa1arm ııeç1mI ve buDıara verilecek SeIahLYetLer1n

tespıtı.
~ - Umum MUdUr, Umum M'ıidtlr Muavinler1, TeLmI1t MUdUr,

Malı ışler MUdürü ile mukavele akdetmek ve bımlann ııelabl7et ve vu!-
felerinin tespıtı.

3 - Şırket naıııına muka?ele lnıZaIaıııaYa ııe1abJyeW '"'YIL muka-
vele ııe çalıştınlaıı personelin işe alınmalan ve selıdılyeUer1D1n tespW.

.• - Şubeler. ıwıaı teS1SIer açı.1nıa&ına. ta,pe,tıhmwna veya feshfne
karar verllınesi.

5 - Şırket menkul ve lIB)'l1menkul.ler1 oımfnde reidn ve ipotek
teai&ııe ve tekldne izin ~rIlmesl.

is - Şırket naınıııa l&)TIınCmkUL SatıD lILmmaaı 1ıı;ıa ~
1draIanmaaı.
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7 - ŞlrlEeU kua1 ve idarl mercUer öııtlDde temsile, tahk1me. aulh
ve Ibra)'a seleJıl,etl1 tem&1lcltaylnl.

8 - HımıaI ortaklıklar kurmak ve mevcutlara Iştirak etmek. bun-
lardan aynImak V91a bunları feshet.ınek.

9 - Şırket mamullerının tevz11ve bakımı ıçın şirket kurtnak; bu
flrketle müşterek faallyet esaslarını tespit etmek ve tadtl etmek.

10 - Seıı.ellt it pmiHDlI. 'bUtee ve kadronun hazırlanması ve ie-
rekt1linde bunların tadJll.

11 - Bllaııço. kAr ve zarar besabl; !~et raporunun hamrlan·
ması.

idare Jlecltıl ıOPlantılan:
Madde 12 - İdare MICIls! ayda «ı al bir dela toplanır, toplantı

)'eri şırket merkezidir. İdare MlC1lsInln karan ne bllfka bır mallalde
de toplanabllfr. İdare Meclbi kararlarını TTK. nun 330. mad4es1 hll·
kUmIerine .ore alır.

ştrkett tbmrı:
LIadde 13 - Şirltattn idaresi ve dJŞanYa karşı temmll İdare M~

ualne aittir. Şirket terafındAn ver1leoelt bUtUn beleelerln ve akdolunacak
lIOı&l~lerln ımıteber olabilmest 1çIn bunların Ş1rketiD resml uııvanı
altına kOıınıUf 'f8 ş1.rk.etl lliıama seWılyetU iki Jdş1n1zıimzıwm taşıması
prek1r.

İdare Ueclbi selAh1)'8tlerln1nbir Iwınıru Uyelerden b1ı1ne veya
'Umum MUdüre dırvredebılfr. Umum MOdt1r'l1naeW:ılyet 98 masulıyetıer1
İdare MecJ1a!ııcıeıespıt ed1Ur.

Idme mecltaf itlelertlli71 I/4Pa17hIICICClklan ~Ler "mu'ulfl/f:tlert :
ı.tıı4de ı4 - İdare Meclisi UJ'8ler:l TTK'nun 332. 334 •• W 1nci

maddel«tııde razııı mııameleleri )'aP&IDUlar:
a) şebs1 menfaatlerine uauı •• 1uruundan blı1)'1e eşi ve tIç\1ncü

dereceye kadar (Bu derece dahil) kan ve sılu1 hwmlannın menfaatle-
rine taalIuIt eden hususların milsaItereleı1De ı,t1raJt edemezler.

b) Omuml BeJetten IZIn atmadan Itendi veya başkası nanıma biz·
zat veya dolımS1Jle fLrUt mevzuuna ıtreıı ucaı1 muıımeleJer y~.

Jdore meclln fl"e~fn ndeneklert:
Madde ıı - İdare Mecl1sl 1iyeleıı1.eııae mukavelenin 33. maddHtnde

'te&p1tedllen teJt1Lve IW'9tte kAr payından ba4ka Umwnl HeyeUn Tes-
pit edecet1 Qlılt ft1& 71ihk VIl7&lıer top1aDtı !çın ıııuıı.nan bir ödenek
IIIabllIrIer•

MuraJıbaI azalarm ve şirket personellnln kadrolan ve ücretleri
İdare MaOUeInCeıe&plt ed1Ifr.

MtırakıplGr :
ı.tıı4de 18 - umwııı Heyetca llds1 A l8l1a1. btr1 d1tM ISi lı1ue

aeı:ıeUer1aahJPJer1nCeııöa&er.lJecek~r arasından 119muralt1p 11&0
çWr. m mUraJtUJola:K:

L
2.
a.

bır )'11 tom ~.
MurQ.tqılcınıa urıaltlcri:
Madde '7 - MuraJc.ııılar TTK. nun 353 maddesinde sayılan vazife-

lerin t!8&I7la mi1ltellet olmaktan bafka Şirketın iyt f6ld1de 1dares!n1n
temiııl ve Şlrltet IDfIJ!faatının korunmaaı Jnıausuııda ııenıkll IÖrece~rl
bt1tUıı tedbirlerin alınması ıçın ıdare Mecl1s1De ı&klUı& bul\lJUIl&&"ave
icabettW takdirde Umwnl Heyet! toplııırtıJ'a çalırıJıua ve toplantı .un.
demin! taJ1ne, TI'K. nun 3506. maddesinde JULLı raporu tanz1ıne selAhi.
yetll ye vuifeHdIr. MWıJm ve _le _Ixpler ııerektlrdll:l tPd1rde mu-
ratıplar bu aeWı1JetlerIııt derhal Itullanmak mecburiyetindedlr. Mura-
kıplar ıtaııun 'f8 Esas Muta1'ele lle kendiler1De verilen vulfeler1 iyt ifa
eımemelrtAmdola7ı müteaelat1eı:ımelUldtlr.

Jl~ flcrell:
Madde 18 - Mura!aplara Umuml Heyet tarafından her )'ll ~

oluııan bir tıcm &ienlr.

Umumi Hqe:
Madde 19 - Şirket Umum1 HeyeU, ad! ve!evUlAde oImalt ozere

tkt şeIttlde toplanır.
Ad1 toplantı Şirketin haap devresin1 takıp eden 3 al' Içinde )'aPılır.
Pevkal&de Umuml Heyet, Tlcaret Kanununda beL1rWen baller ve

Şirket işlerinin prd:UrdiI1 dwumJarda toplanır.
Toplantı rert:
Madde 20 - Urnuml Heyet toplantılan Şirket merkezinde wya Ş1r.

ut merkezinin bulundutu f8hrltı herbanit bır yeriı1d&Nılır. Umuml
lleJ'eC. t.dare Jı1eC11·lnınkararıyla başka bır yerde de copianabilir.

Toplantıda kamlaer bulunman:
Madde 21 - Gerek ııın. prek fevkallde Umuml Heyet toplarıtlJ&.

nnda Tıcaret Bakanlıtı KomJserlnln buıunınası şarttır.
Komiserin gıyabmda ,apılacak Umuml Heyet toplaDtılannda .ıma.

cak kararlar muteber deI1ldlr.
Toplantı " kaTar 71Ucbı:
Madde l2 - UmumI Heyet toplantıları ve bu toplantılardald ka-

~ar nl.sabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tab1dfr.
Vekil tal/ilri:
lı4adde 23 - Umumi Hent toplantılannda hiaaedarlar luınd1lerln1

dlter htssedarlar veya tayin edecekleri falualar YUlt8sıyla temaU attıre.
bilirler.

ReıI hakkı:
Madde 2' - Omumı Heyet toplantııa.rınd& her htsııenln bir ren

vardır.
Toplantı ıcıpts:
Madde 25 - Omwnl Heyet toplantılarında alınan kararların mah1.

Jeu ve net1celerln1 IÖ&teren bir zabıt tutulur. zaptm toplantı dtvam V8

Kom1Mr tarafından ımza edilmesi. prekir.
1L4ıJ fJf1T11Ie ~kU:
Madde 26 - Umuml Heyet toplantılarmıSa reyler el kaldırmalt au·

1'e't1yle1'erU1r.Hazır bulıman htssedarlardan temsil eWltlerl senn&J'enln
onda birine maltit bulunanların ıalebl üzeı1ııe cızu J"8)'emt1racaat ohınur.

Bıu JIluk40elmbı TadUi:
Madde 2'1- Bu Esaa Mukavelede yapılacak bUtUn deI1fIkllklerüı

tamamlenmalı. TTK. nun 388. maddesi hl1ltmUmahtuz kalmak ka,diyle,
Umumi Heyette ınevcudun ••• 'LG inin re,lne ve tatblld. Tıcaret Bakanlı·
lınuı i.zntne batlıdır.

Bu huswıtaJt1 del!şikllkler usultlne unun olarak tasdik 98 Tıcaret
SIcillne tescil ett1rlldlktıen sonra il&rılan tar1h1n4en Itibaren muteber
olur.

Senelfk raporlar:
Madde 28 - ıdare 'Meclt.s1ve Muralı:ıp raporları ne _Ilit b1lanıço

ve Umum1 BeJ« zabıtlanndan ve Umumi Hıcyette hazır bulunan h1ue-
c1arlarm iSim ve teıns11 ett1klerl hisse milttanıu IÖ4teren cetvelden üçer
nt1sha Umumi Heyetin son toplantı ııtlnünden 1t1b8:renen ııeo blr &7
iQInde Ticaret BakAnlılına &önderWr.

1l41ıl4r :
Madde 29 - Şlrk&te ait tllnlar TUrk Tfcaret Kanununun 37 net

maddesının 4 fıkrası hükümlert mabLUı kalmak oartıYla. Şırket merke-
zinin bulundulU yerde cıkan blr pzeı& ne asıar! 20 l11n önce ,apılır.

Umum1 Heyetin toplantıya ça&lrl1nıaaına aıt 1lAnlar TIlri!; Tıcaret
Kanununun 368 inci maddesı hUkUmleri datresinde ve toplantı .unlar!
da.h1l olmamak \WIR en az iki balta !Ince yapılır.

Sermayenin azaltılmasını ye şirketin ıDtl3ahı.na aıt Il&Dlar ıçın
Türk Ticaret Kanununun 397 nc.l ve 438 ınet ma4deleri hükUmleri tat.-
bik olunur.

Umwnl HeYet Türk Tıcaret Kanununun 370 lnc.l madde51ne ıı6re
toplanır.

TahtıU Ihrocı:
Madde 30 - Şirket, İdare MecUs1n1n teklifi, Umum1 He,.tın Ita-

rarı ll& Ttlrk Tıcaret Kanununun hl1kUmlerlne KÖre tahvtl thraç ed&-
blllr.

Hesap ıf6rıenU:
lIadde sı - Şirket hesap dönemi her 7lbn bir ocak ııtlnll bqlar,

sı Aralık gUntI sona erer. Btrlnci hesap dönemi Şirketin lte61n olarak
ıruruıcıuau tarih tle o )'i1m Aralık ayının sonunc:u ııtlnU arasındaki müd·
dettir.

Scı/I k4rın tapl«:
Madde 32 - Amortısmanlar, ltaJlllıltlıv. İdare Mecltai reis ve aza·

larının ücret veya huzur halclan, mOdtlr. memur. mt1stabdBmlertn ve
murakıpıann ödenelt ye UcTetlerl l1e Şirketin tediJe veya tahakkuk etti·
rllmest ıerekli her türlU masraflan p)'rl san klrdan çıltarıldılttan son·
ta ıerıye kalan miktar Şlrket.ın san karını teşkil eder.

KıSmı teı1zU:
Madde 33 - 32 net maddede tesbıt edlleıı lI&ft kirdan Şirket hük·

mı şahsiyetine terettüp eden mail mükellefiyetier ve toplamı ödenmif
sermayenm iii 50 sini bulunca,a kadar 'I. 5 kanunı ihtiYat .acesı dtlfW·
dl1ltten sonra kalan ye tew1e esaa olan kırdatl.
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a) WsIelerın ödenmiş iasmının "lo 5 i nisbetinde birine! temettU
ıu.eeı aJnlır.

b) TIlrk Ticaret KanununlDl 4" ncı maddesinin LItıncü bendJ ge.
nıibıce &)'TlImuı PrekU Ihtiyat telrlk olunur.

Yukandaki fıJtralarda )'UI1ı miktarlar çL'l:tılttan aonra kalan lı:Arın,
1. ytbde biri ıdare Mec1ts1 azalarına,
2. YUIde dokuzu İdare Meclisinin tesbıt edecet1 •• \dlde müdUr,

memur, müstabdem ve lşçUere l.ItranıJ7e olarak,

3. Serıııa:renJn ödeıııııiş Iwmuıa '" 25 ildııcl temetttl olarak dalı·
ıııır.

f. Artan kısmı fevkalide tht1yat akcesl olarak tefrik edilir veya
Umumi Heyet Uran lle h.ls8edarlara. iIçÜııCÜ tenıetıU olatalı: da«ıUla·
bWr.

Madde 34 - senelik klrın b1s8edarlara banc1 tarihlerde tevzi edi·
lecet1ne ~dare Mecllsin1ıı teklifi Uzerine Umuml Heyetçe karar verillr.

II&tfıJat .eri:
Madde 35 - Şirket tarafından Şirket sermayesinin "lo 20 alne va-

nnc&7& kadar ibUyat alı:çesi ayrılır. Bu ıntktarın hel'banli bir şekilde

azalmnaı halinde, )'\ıkandald nlsbete Ulaşınoaya kadar yeniden ihtiyat
akçesi ayrılır.

BakQnlrDa g<Sftdetilecek tı1l$1Uı:
Madde 36 - Şirket bu Esas Mukaveıen bastırarak 10 ııi1sbasuu

Ticaret BakanlılUıa ıönderir.

FesUı ile mlU4lı:
Madde 3'7 - Umuml Heyet Şirlı:etln reSbJDe karar verebl11r. Şirket.

TTK nunda bellrtilen sebeplerle Jnf1aah edei. Şirket. sermayesıntn en as
3/4 ünü temsil eden hissedarların 1~akJ. lle &oplanan {evkalAde Umumi
HII)'etln 3/t karan lle teshedllebU1r.

ŞIrketin resn.ı maksadıyla toplanacak Umuml Herellerin mi1tealı:1p
toplantılannda da aynı nisab aranır.

Mukaveleefe bulunmauan hususw:
Madde 38 - Bu Esas Mukavelede bulunmaJ8ll huaualar h&klı:mda

TU.rlı:Ticaret Kanunu hulı:Umleri tatbik olunur.
Muyakkaı Madde - 1
Şirketin kuruluşuna tekaddtlm eden ve kuruoular tarafından kuru.

luş, proje ve hazırlık çalışmalan için ıerekli addolunan biletlmle Jıar.
oamalar Şirketin ma&raflaruıa Intikal eWrWr.

-------..~------GENELGELER
Ticaret BaLWıIıImdan:

thrıu:atta Veql İadesi Karan'Da
İILtkbı Geçicl iade Tebbll

Sıra No: Z
Ka4de 1 - 7,1062f sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ile yürUrlüle k0-

nulan dhraal.t.ta Verel İadeIIi Kararı» mn 32. maddesi hükmU ıeretınce
8f8Iıdak.l 1latede Jer alan mamullere katfılannda &österilen oranlarda
geçici verel iadesi yaPllınııııı kararlaştırılmıfıır.

sıra
No.

Geçici Iade
oranı ~

8 Dokunınamtş. örl11memJş sentetik esaslı tell 5
e Elektronilı: çalı:mak 5

10 Uyku tulumu 5
11 EaUçUJı: IIl«I(NIU hortum 5
11 Pit.llli 1/eYa taniIt11 lazocak1an 5
ıa LUka 11mbaaı 5
le DKP sacten kapıar ii

Madde 2 - Yulı:andald mamullerin Yerel 1ades1ndeD yararlandırı·
L&hIImeSI.ıçın serbest döviz ~ ihraç olunmalan zorunludur.

Madde 3 - Bu ıeblll yayım tarihinde yürilrl\1le cı.rer.

7 Şubat 1975 tarih 15142 sayılı Resml Gazete'de 18nınJaDaıı PııeJP
aşa&ıdak1 şetllde deI1ftIrUınt.ştir.

Yürürlükteki karar ~ teblitlere lBt1ııadeıı bedelsla iUıalM .,ollU'la
fUrda ithAl edilecek otomobiL, traktör. mesleld alet 'le maldnalar ıçın,
ilgUllerin, ithAL Işlemlsrinin yapılacaaı Oümri1k ldareleri lübari11e wl
8 Aralı1t 1975 den itıbaren IıqvurabUecekleri ŞUbeler1miz aşııııda &öste-
rilmlşUf.

OtomobU, traktör, mesleld alet ye
malı:1nanın teslim edIlditı •• .,a 7/3
san" karara göre t.eslim ecWecell :a.de1$IS Ithal mUsaadeııl talep.

bildirilen lerini kabul edebl1ecek
GiLmriJk ldares1n1n Adı T. C. Merkez Bankası Şubeleri

Istanbul Gt.lın.rükleri BıışmüdUrIU!11

Ankara GI1mrUk MUdUrluau.

Istanbul Şubesi (Bankalar caddeat
Karaköy). Bursa Subesi
Ankara, Eııldşeb.1r, Konya. Xayseri.
Samsım. Trab.aarı ve Ersurum Şu-
belerl
İzmır, Denizli ve Antalya Şubeleri
ıskenderun, Gu1aııtep ve Dl)'arba-
lar Subelerl
Mersın. Adana, Antalya Şubeleri
Edirne. Istanbul Şubesi

fsm1r GUmrt1k1eri Ba$mUdürliiIU
İskeııdeıım Otimrükleri BaşmUdUr·
ıuau.
Mersın GUl1lJilkleri Ba$mUdUrw.au
Trakya Gilmrükleri BaşmUdürlt.il\1

-------. ..'--------ILANLAR
1975/116
Davacı ttınit SGrdarollu ve arkadaşlan vekili Cevat Cavlı tara1mdo.n

davalı Erdal öz. Emin Tekin Korucu ve N1hal tncl Acar ve arkadaşları
aleJh1ııe açılan ısaıei ŞU;YUdavasında davıılılardan Ercıaı ÖZ, EnıJ.n Tek.n
Korucu ve N1hal 1DCi Acar adlarına çıkarılan davet.lye adreslerinde bu-
IUllDUldıtmdaıı blla teblll !ade ed1ld1ti ve adreslerininde meçhul oldutu
aııLqıJdıtından kendilerine duruşma ıı\1nUntın ilman teblii·ne karar ve-
rildltlnden yukarıda adlan yazılı davalıların duruşma ırt1nU olan
22/12/19'15 pazartesi ır\hıU saat 9.00 da Mahkememlzde duruşmada hazır
bulunmaları 1/eYa kendUerin1 bır veltIUe temsil &tUrmeleri davetiye yeri·
ne ka1nı olmak tiz8ı'e 1LA.nentebUI olunur. 118'18

E. No : 1975{'7'29
K. No : 1975/'183
TehllkelJ vasıta kUllanmalc SUCundan mahltememmn 14/'1/1975

tarihU U&mı ile C. K. nun 565/1, 2, 64'1 Sa. K. 4 Uncu maddeleri ıeretin-

ce 35,00 lira hafif para cezası. uç ıt1n m8$lııkten men C8QSI lle hOk11mLÜYu·
suf ollu 195e dotumlu Hasan HI1seyin Sıtka bakkmdakl &17abl u6m
bütün araınalara ratnKıı bulunanıadıAı ve kendisIne tebllt edilemedlt1n-
"en 'nOl sayılı Teb1ia&t Kanununun 29 uncu maddesi ııereIinCe adı Re'
çen hUkUmlÜ)'e k.anınn i1Anen tebliline hülrilm lılı:rasımn Deflr tarth1n.
den itibaren onbeş eun sonra muhataba tabı" edUm1Ş 58nıacaaı ılAn
Ucret1n1n kendisinden almaeatı IlAn olunur. 17622

KII)'serl 4. Asliye Hukuk HWmlitinden:

1975/130
Davacı TCDD İşletmesi Genel MUdUrlutü velı:1U Avukat öııdemir

Günal tarafından davalı Nurten Kuşotlu aleyhiDe ııçalan tapu Iptali CJıı,.
vasının yaınlan duruşmasında: Davalınm adresi meçhul old\ılUndan
tebligat yapılamarnış olup ııanen tebUıaı 7&Pılmasına H4kirnııtımJzce
karlU' yeriimiş oJdııtundan dayalı Nurten Kuşotlu'nun, dUlUflll&ll1Jl atılı
bulunduğu 9/12/1975 günü saat 9.00 da ma.hkeınede bazır bulunması,
anı halde adına I1Y8P ıwannm da llAnen tBbL1Ied1I8eeJI davetıJe y.
rIne kıWn olmak üzere llAııen tıtblJj olunur. 17503
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Kimden

Kime

Konu

: Aksan Hukuk Bürosu

Av. Muhammet Aksan & Av. Y. Nail Gönenli

: Av. Sanlı Baş

: Vekili bulunduğumuz Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim
Şirketi' nin 3 ı. 10.20 ı2 tarihi itibariyle mevcut dava ve icra takip
raporlarının takdimidir.

A. TicARET HUKUKU DAVALARı

BÜRO NO

DAVACı

DAVALlLAR

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

DURUM

: 66.028
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: 1- Turhal Ferhatoğulları Otom. Bes. Nak. Mad. Tem. San. Tic. ltd. Şti.

2- Mustafa Sönmez

3- Murat Meral

4- Şükrü Meral

5- Talat Somuncu

6- Rahmi Çam

7- Yasin Andinç

: Turhal (Tokat) Asliye Hukuk Mahkemesi

: 2008/595 Esas (Toplam 6 farklı dosya birleştirilmiştir.)
: 51.400,00- TL

: Turhal Ferhatoğulları Ltd. Şti ile akdedilmiş olan Tarım Traktörü Bayilik

Sözleşmesi gereği Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.'den satın alınan

traktörlerin, mal kaçırmak maksadıyla muvazaalı olarak yukarıda adı geçen

diğer davalılara satılmış olması sebebiyle davaya konu 60 DJ 884,60 DJ 885,

60 TG 369, 60 TS 781, 60 TG 371, 60 TR 117, 60 HG 846, 60 DJ880, 60 TN 776,

60 TG 377 plaka numaralı traktörlere ilişkin tasarruf işlemlerinin icra iflas

Kanunu 277. ve devam eden maddeleri gereğince iptali talebiyle ikame edilen

davadır.

: Davalı şirket tarafından keşide edilmiş çekıerin karşılıksız çıkması neticesinde

başlatılan icra takibi, davalı şirketin gidilen adresinde herhangi bir malı

bulunmaması sebebiyle sonuçsuz kalmıştır. Yapılan harici araştırmalar sonucu
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borçlu şirketin satın almış olduğu traktörleri mal kaçırmak maksadıyla

muvazaalı ve kötü niyetli olarak üçüncü şahıslara devrettiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine söz konusu devir işlemlerinin iptali için davalı şirket aleyhine

işbu dava ikame edilmiştir. Açılan davada devir işlemlerine konu olan

traktörlerin üçüncü şahıslara temlikini önlemek için tarafımızca ihtiyati tedbir

talep edilmiştir. Mahkeme tarafından 25.09.2008 tarihinde yapılan ilk

duruşmada söz konusu traktörler hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmiştir.

Diğer davalılara karşı davalı şirket ile birlikte ayrı ayrı açılan davalar söz

konusu şahısların, davalı şirketin dava konusu traktörleri muvazaalı olarak

devrettiği şahıslar olduğunun anlaşılması sebebiyle Turhal Asliye Hukuk

Mahkemesinin 2008/595 E. sayılı dosyasında birleştirilmiştir. Dosya

kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde her traktörün 19.000-TL bedelli

olduğuna karar verilmiş olup söz konusu bilirkişi raporuna karşı tarafımızdan

itiraz edilmiştir. Bunun üzerine dosya üzerinde ek bilirkişi incelemesi yapılmış

ve mezkar rapordaki aleyhe olan hususlar hakkında da beyanlarımızı içerir

dilekçemiz ayrıca dosyaya sunulmuştur. 26.06.2012 tarihinde yapılan

duruşmada, tanık beyanlarının alınması için Bakırköy Nöbetçi Asliye Ticaret

Mahkemesi'ne yazılan talimatın dönmediği anlaşıldığından talimatın

dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir. 13.09.2012 tarihli celsede

mahkeme davacı vekilinin tedbirin kaldırılması hususundaki talebinin mahal

mahkemesine yazılan talimat cevabının dönmesinin ardından

değerlendirilmesine karar vermiştir. 28.09.2012 tarihinde ise, tanık olarak

bildirmiş olduğumuz şirketiniz çalışanlarından Fazlı Özaltın Bakırköy ı. Asliye

Hukuk Mahkemesi'nin 2012/65 Talimat numaralı dosyası kapsamında dava

konusu traktörlerin davalılara satışlarının muvazaalı olduğu hususunda

tanıklık yapmıştır.

: 21.11.2012 saat 14.05

BÜRO NO

DAVACıLAR

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

: 66.021

: Mehmet Tümer - Kadir Tümer - Halit Dölek - Yusuf Oğuz

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2010/274 Esas

: 12.791,00- Tl
: Davacılar tarafından TÜMOSAN'ln elinde bulunduğu iddia edilen 04.08.2000

vade tarihli, 3.837,50-TL bedelli, 01.12.2000 vade tarihli 3.837,50-TL bedelli,

30.07.2001 vade tarihli 5.116,OO-TL bedelli bonolarda bulunan imzaların

kendilerine ait olmadığının ve işbu senetler nedeniyle borçlu olmadıklarının

tespiti ile bu konuda yapılmış olan takiplerin iptaline, 42 M 0257 plaka
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numaralı aracın trafik kaydına TÜMüSAN lehine düşülmüş olan şerhin ve

takyidatın terkinine karar verilmesi talebiyle ikame edilmiş olan davadır.

: Davacılar tarafından Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş. aleyhine ikame

edilmiş olan davada, söz konusu şirketin tüzel kişiliğinin sonlanmış olduğu

hususu, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yazılan müzekkere sonucunda

anlaşılmış olduğundan, söz konusu dava tarafımıza yöneltiimiştir. Cevap

dilekçemizde de belirttiğimiz üzere, davanın tarafımıza yöneltilmesi mümkün

değildir. Keza Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin külli ve hukuki halefinin

hali hazırda Sümer Holding A.Ş. olduğu, TÜMüSAN olarak yalnızca mezkur

işletmenin Konya'da bulunan fabrikasının ve menkul varlığının Varlık Satışı

yöntemiyle T.e. Özelleştirme idaresi Başkanlığı'ndan alınmıştır. Söz konusu

duruma ilişkin beyan ve itirazlarımız ayrıca dosyaya ibraz edilmiştir.

15.05.2012 tarihinde yapılan oturumda ise, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne

müzekkere yazılarak 2004/148 Esas sayılı dosya şayet Yargıtay'dan dönmüş

ise incelenmek üzere istenilmesine, bu dosya geldikten sonra davacı vekilinin

senetler üzerindeki imzaların incelenmesine ilişkin talebi hususunda bir karar

verilmesine, ayrıca Konya 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/1119 esas

sayılı dosyası içerisinde bulunan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2004/148

Esas sayılı dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunu inceleyip beyanda

bulunması için her iki tarafa da süre verilmesine karar verilmiştir. 27.09.2012

tarihinde yapılan celsede mahkeme davacılara imzalarının bulunduğu

kurumları bildirmeleri için 20 günlük süre verilmesine, bu husus bildirildiği ve

gerekli masraflar karşılığı takdirde ise imza incelemesine esas alınacak belge

asıllarının ilgili kurumlardan istenmesine karar vermiştir.

: 27.11.2012 saat 09.20

BÜRO NO

DAVACı
DAVAlI
MAHKEME

DOSYA NO
DAVA DEGERi

KONU

DURUM

: 66.026
: Davut Uslu
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

: 2009/65 Esas
: 1.000,OO-TL
: Davacı, satın almış olduğu TÜMüSAN marka traktörün sürekli arıza

çıkardığı, arızaların yetkili servis tarafından tamir edilemediği, traktörde

teknik bir çok aksaklık bulunduğu ve randımanlı olarak çalışmadığından

bahisle dava konusu traktörün ayıptan ari mislinin teslimini veya söz konusu

traktörün satış bedeli ile tamir ve onarım için harcamış olduğu masraflar ile

maddi zararlarının tazmin edilmesi amacıyla ikame edilen davadır.

: Ankara 2.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 14.02.2008 tarihinde yapılan

duruşmada dava görev yönünden reddedilmiş ve dosyanın görevli Ankara

Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Dosyanın
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tevdi edildiği Ankara 7. Tüketici Mahkemesi 10.04.2008 verdiği kararda

davacının tüketici sıfatını haiz olmadığı, dava konusu traktörü ticari ve

mesleki faaliyetlerinde kullanmak amacıyla satın aldığından bahisle

görevsizlik kararı vermiştir. Mahkemeler arasında olumsuz görev uyuşmazlığı

oluşmuş olduğundan görevli merciin tayin edilmesi amacıyla dosya Yargıtay

20. Hukuk Dairesi'ne gönderilmiştir. Yüksek Mahkeme Ankara 7. Tüketici

mahkemesinin vermiş olduğu kararı onamış ve Ankara 2. Asliye Hukuk

Mahkemesinin görevli olduğu yönünde karara varmıştır. Davanın esasına

bakmaya başlayan Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından. 30.03.2010

tarihinde yapılan duruşmada dosya üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiş olup Bala Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından

yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda, dava

konusu traktörün iddia edildiği gibi ayıplıolmadığı, yalnızca 3.vitese geçmekte

zorlandığı belirtilmiştir. 24.03.2011 tarihli duruşmada, dosyanın itirazlarımız

doğrultusunda ek rapor alınması için bilirkişiye tevdiine ve davacıya eksik

harcı ikmal etmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar

verilmiştir. 07.06.2011 tarihinde yapılan duruşmada, harcın yatırılması

kararına uyulmadığından bahisle HUMK. md.409 gereğince aynen iade

talebinin 3 ay içinde harcı yatırılarak yenileninceye kadar işlemden

kaldırılmasına karar verilmiştir. Dosya, davacı vekilince verilen 29.12.2011

tarihli dilekçe ile yenilenmiş olup yenileme üzerine yapılan ilk duruşmada

masrafı davacı tarafından karşılanmak üzere dosya üzerinde bilirkişi

incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. 28.06.2012 tarihli duruşmada

keşifte görevli olan bilirkişi tarafından ek rapor hazırlanmasına ve bu raporun

da son bilirkişi raporunu hazırlayan bilirkişiye gönderildikten sonra davaya

konu traktörün kullanılmamasından doğan zararın hesaplanmasının

istenilmesine karar verilmiştir. 10.10.2012 tarihinde yapılan son duruşmada

dosyanın henüz bilirkişiden dönmediği anlaşılmış olup dosyanın bilirkişiden

dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 04.12.2012 saat 10.30

BÜRO BO

DAVACı

DAVA LILAR

: 66.003

: Ali Kırtaş

: 1. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

2. Yalçın Dayanıklı Tüketim Maddeleri Mob.Mefr.Sos.Hiz.Tıb.Tic.Ltd.Şti.

: Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2010/143 Esas
: 36.000,00- Tl

: Davacı, TÜMOSAN'ln yetkili bayisi diğer davalı Yalçın Dayanaklı Tüketim.

Ltd. Şti'den satın almış olduğu TÜMOSAN marka traktörü satın almasına

müteakiben söz konusu traktörün teknik donanımının ayıplı çıktığını ve sürekli

arıza yaptığını, traktörün ayıplıolmasından bahisle dava konusu traktörün

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU
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ayıptan arı mislinin teslimini veya söz konusu traktörün satış bedelinin

ödenmesini talebiyle ikame etmiş olduğu davadır.

: Samsun Tüketici Mahkemesi tahtında ikame edilen davada, mahkeme

yapmış olduğu inceleme neticesinde davayı görev yönünden reddetmiştir. ilk

derece mahkemesinin kararı tarafımızdan yetki yönünden temyiz edilmiş olup

anılan karar Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 15.02.2010 tarihli kararıyla

onanmıştır. 16.09.2010 tarihinde yapılan duruşmada mahkeme yetki itirazını,

dava konusu traktörün Samsun'dan alınmış olması ve diğer davalı şirketin

Samsun'da bulunması nedeniyle reddetmiş, bildirmiş olduğumuz tanıkların

ise davacı tarafın tanıklarının dinlenilmesinden sonra dinlenilmesine karar

verilmiştir. 03.02.2011 tarihinde yapılan oturumda dava konusu traktör

üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş olup 04.03.2011

tarihinde söz konusu traktör üzerinde keşfe n yapılan incelemede, dava

konusu traktörün ayıplıolduğu yönünde sonuç ve kanaate ulaşılmıştır. Bunun

üzerine, bahsi geçen bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızı içerir

dilekçemiz mahkeme dosyasına ayrıca ibraz edilmiştir. 25.05.2011 tarihinde

yapılan oturumda ise mahkeme, iddia ve savunmalarımız doğrultusunda

lehimize olarak davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar vermiştir. Davacı

ve diğer davalı 08.07.2011 ve 18.07.2011 tarihlerinde Samsun Asliye Ticaret

Mahkemesi'nin 25.07.2011 tarihli ilamının usul ve yasaya aykırı olduğundan

bahisle bozulması için temyiz kanun yoluna başvurmuşlardır. Temyiz

incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 13.Hukuk Dairesi ilk derece mahkemesi

kararını aleyhimize olarak bozmuştur. Bozma ilamına karşı karar düzeltme

kanun yoluna başvurulmuş olup dosya hali hazırda Yargıtay Başkanlığı'nda

bulunmaktadır.

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

: 66.030

: Mustafa Ünal

: Tümasan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

: Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2011/217 Esas

: 165.000,OO-Tl

: Davacı, satın almış olduğu TÜMOSAN marka traktörün satın almasına

müteakiben sürekli arıza yaptığını ve bu arızaların giderilmesine rağmen her

kullanımda dava konusu traktörün tekrar arızalandığını, bu sebeple kendisine

ait arazide tarım yapamadığından bahisle maddi zarara uğradığını ve

traktörün ayıplıolduğunu ve bu sebeple dava konusu traktörün ayıptan ari

mislinin kendisine teslimini, mümkün olmadığı takdirde traktör bedeli olarak

ödemiş olduğu 6S.000-TL'nin iadesine ve uğradığı maddi zarar için 100.000-

TL'nin tarafına ödenmesini talep ve dava etmiştir.



ITÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYi A. Ş. DAVA VE iCRA RAPORU i ~i i "1111 21112

DURUM : Yapılan ilk duruşmada cevap dilekçemizde belirttiğimiz hususlar

doğrultusunda beyanda bulunulmuş olup mahkeme yetki ve görev

itirazlarımızı reddetmiştir. 08.02.2010 tarihinde söz konusu kararın hukuka

aykırı olduğu gerekçesiyle, Mahkemenin bir önceki celse vermiş olduğu ara

karardan rücu etmesi talepli dilekçemiz dosyaya sunulmuş olup 23.03.2010

tarihinde yapılan oturumda, Mahkeme daha önce hükmetmiş olduğu ara

karardan rücu ederek, dosyanın Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemelerine

gönderilmesine karar vermiştir. Gerekçeli karar 03.06.2010 tarihinde tebliğ

alınmış olup 10.06.2010 tarihinde anılan karar görev ve yetki yönünden

onanması, vekalet ücreti yönünden bozulması talebiyle temyiz edilmiştir.

Bahse konu karar Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 24.01.2011 tarih 2010/13872

Esas 2011/534 Karar sayılı ilamı ile talebimiz doğrultusunda lehimize olarak

düzelterek onanmıştır. Bakırköy 2.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından

15.07.2011 tarihinde yapılan duruşmada, peşin harcın duruşma saati

itibariyle yatırılmadığı anlaşıldığından Harçlar Kanunu md.30 ve HUMK.

md.409 uyarınca davanın eksik harç ikmal edilinceye kadar işlemden

kaldırılmasına karar verilmiştir. Davacı vekili, eksik harcı ikmal etmiş ve

davanın kaldığı yerden devamına ve getirilmesi gereken belge ve dosyaların

masrafı karşılandığında gereğinin yapılması için de ilgili yerlere yazı

yazılmasına karar verilmiştir. 17.11.2011 tarihli celsede takip edilmeyen işbu

dosyanın HMK. md.150/1 uyarınca yenileninceye kadar işlemden

kaldırılmasına karar verilmiş olup dosya, davacının yapmış olduğu talep

üzerine yenilenmiştir. Davanın 18.07.2012 tarihinde yapılan son oturumunda

ise, bir önceki celse dinlenilmesine karar verilen tanığımız hazır bulunmasına

rağmen davacı vekilinin duruşmada hazır olmamasından bahisle HMK.

md.150 gereğince daha önce 2 kez takipsiz bırakılan dosyanın açılmamış

sayılmasına karar verilmiştir.

BÜRO NO
DAVACı
DAVA LI

MAHKEME
DOSYA NO
DAVA DEGERi
KONU

: 66.013

: Şerafettin Üçoğlan
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Konya Tüketici Mahkemesi

: 2010/67 Esas

: 55.500,00-Tl
: Davacı, TÜMDSAN'ın bayisi Koçaklar Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti'den satın

almış olduğu traktörün satın alınmasına müteakiben sürekli arıza yaptığı ve

bu arızaların giderilmesine rağmen her kullanımda dava konusu traktörün

tekrar arızalandığı, aracın garanti kapsamı içinde bir yılda üç kez aynı arıza

nedeniyle görmesi nedeniyle dava konusu traktörün ayıplıolduğundan

bahisle dava konusu traktörün ayıptan ari misli ile değişimi veya traktörün

bedeli olarak ödemiş olduğu 55.000-TL'nin yasal faizi ile tarafına ödenmesini

talep ve dava etmiştir.
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DURUM : 29.04.2010 tarihinde yapılan duruşmada, davanın esasına yönelik

cevaplarımız mahkeme dosyasına sunulmuş olup, Mahkeme itirazlarımız

yönünde Görevsizlik Kararı vererek dosyanın görevli olan Konya Asliye Hukuk

Mahkemelerine gönderilmesine karar vermiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza

tebliğ edilmesini müteakip 15 gün içerisinde mezkar kararı temyiz etme

hakkımız bulunmaktadır

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

DURUM

: 66.027
: Sümer Holding A.Ş.

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

: Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2009/608 Esas

: 320.889,94-Tl
: Davacı tarafından 30.06.2004 tarihli Varlık Satış Sözleşmesi nedeniyle

ödenmek zorunda kalınan KDV, Damga Vergisi, gecikme zammı ve faizi

karşılığı olarak fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 320.889,94-TL

tutarındaki miktarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile

birlikte tahsili talebiyle ikame edilen davadır.

: işbu dava kapsamında yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde dosyaya

sunulan 25.03.2010 tarihli Bilirkişi Raporu tamamen lehimize olup anılan

raporda cevap dilekçemizde ayrıntılı olarak ifade etmiş olduğumuz hususlar

üzerinde durulmuş ve TÜMDSAN'ın somut olayda bir kusurunun olmadığı

kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine, davacı vekili tarafından söz konusu

bilirkişi raporuna karşı itiraz edilmiş olup davacı vekilinin talebi üzerine dosya

yeniden incelenmek üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi heyeti

tarafından dosya üzerinde yapılan incelemede, davacı tarafından ödenen ve

tarafımızdan talep edilen dava konusu toplam 320.889,94-TL ile ilgili

TÜMDSAN'a atfı kabil herhangi bir kusur bulunamadığı ifade olunmuştur.

30.12.2010 tarihli celsede ise, davacı tarafından ek rapora da itiraz edilmiş
olduğundan yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılıp yaptırılmaması hususunda

dosya heyete tevdi edilmiş olup, 06.01.2011 tarihinde ek ya da yeni bir rapor

alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. 24.03.2011 tarihinde yapılan

duruşmada, davanın lehimize olarak tamamen reddine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tanzim edilmesine müteakip davacı vekili tarafından söz

konusu karar temyiz edilmiş olup dosya temyiz inlenmesi için hali hazırda

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nde bulunmaktadır.

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

: 66.002
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
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MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

DURUM

DURUŞMA GÜNÜ

: Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2010/134 Esas

: 80.000,00- TL

: Davalı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin Turhal Şubesinin havale talimatına

aykırı olarak TÜMDSAN tarafından gönderilen EFT'leri hesaba alacak

kaydetmemesi sonucu hukuka aykırı eylemiyle dava lı Halk Bankası'nın

TÜMDSAN'I söz konusu çekıerin karşılığının çıkmaması dolayısıyla zarara

uğrattıkları, mevzuat gereğince müteselsilen sorumlu olmaları sebebiyle

davalının iş bu haksız ve hukuka aykırı fiilleri sonucu müvekkil şirketin uğramış

olduğu maddi zararlar için fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak

kaydı ile 80.000-TL'nin çekıerin keşide tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi

ile davaııdan tahsili talebiyle ikame edilen davadır.

: Davanın esasına bakan Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyada yer

alan beyanlarımız doğrultusunda davaya konu çekler ile ilgili icra takibi

dosyasının ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. Turhal Şubesi'nden ilgili evrakların

celbedilmesine karar vermiştir. 19.10.2012 tarihli celsede Halk Bankasına

yazılan müzekkere cevabının döndüğü anlaşılmış olup mahkemece taraflara

dosyaya sunulan belgelere karşı beyanda bulunmaları için mehil verilmiştir.

14.12.2011 tarihinde yapılan duruşmada ise dosya üzerinde bilirkişi

incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Dosya üzerinde gerçekleştirilen

bilirkişi incelemesi neticesinde dosyaya sunulan 15.02.2012 tarihli rapora

karşı itirazlarımızı içerir dilekçemiz 18.04.2012 tarihinde dosyaya ibraz

edilmiştir. 06.06.2012 tarihli duruşma esnasında, anılan bilirkişi raporunda

birbiri ile çelişen ifadelerin yer aldığı tarafımızca dile getirilerek söz konusu

rapora karşı itirazlarımız edilmiş olup dosyanın ek rapor için bilirkişi heyetine

tevdiine karar verilmiştir. Dosya hali hazırda bilirkişi heyetinde olup süreç

tarafımızca takip edilmektedir.

: 07.11.2012 saat 11.00

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA DEGERi

KONU

: 66.029

: Turhal Ferhatoğulları Otom. Bes. Nak. Mad. Tem. San. Tic. ltd. Şti.

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

: Turhal (Tokat) Asliye Hukuk Mahkemesi

: 2009/551 Esas

: 20.000,00- TL

: Davacı tarafından, münakit bayilik sözleşmesi gereği bedelleri ödenen

çekıerin karşılığında traktör gönderilmediği, bahse konu çekıerin faktöring

şirketlerine ibraz edildiği, çekıerin icraya konulmasını engellemek üzere bu

çekıerin ödenmek zorunda kalındığı, bu şekilde ödenmek zorunda kalınan çek

bedellerinin 2.000.000-TL'nin üzerinde olduğu iddiasıyla fazlaya ilişkin haklar

saklı kalmak kaydıyla, fazla ödenen çek bedellerinin karşılığı olarak 20.000-TL
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tutarındaki miktarın temerrüt tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi

ödenmesi talebiyle ikame edilen davadır.

DURUM : işbu dava kapsamında sunmuş olduğumuz cevap dilekçemizde özetle; usul

yönünden itirazlarda bulunulmuş olup, dosyanın yetkili ve görevli mahkeme

olan Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemelerine gönderilmesi talep edilmiştir.

Ayrıca tebligatın geç ulaştırılması sebebiyle davaya cevaplarımızın süresi

içerisinde verilememiş olduğu belirtilerek PTI'ye müzekkere yazılması talep

edilmiştir. Bunun üzerine, 06.05.2010 tarihinde yapılan duruşmada, PTI'ye

yazılan müzekkereye cevap verildiği görülmüş olup buna göre yetki

itirazımızın süresinde olmadığından bahisle reddine karar verilmiştir.

31.03.2011 tarihli oturumda dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına

ve konu ile ilgili olarak Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne talimat

yazılmasına karar verilmiştir. 27.09.2012 tarihinde yapılan son duruşmada ise

dosyanın bilirkişiden dönmediği anlaşılmış olup dosyanın bilirkişiden

dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 13.12.2012 saat 10.10

BÜRO NO

DAVACı

DAVAlILAR

: 66.055
: Erkunt Traktör Sanayi A.Ş.

: 1. Tümasan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
2. Zahiroğulları Motorlu Araçlar Zirai Aletler Pet.inş.Tarım Ür. San. ve Tic. Ltd.Şti.

: Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

: 2011/280 Esas
: 1.000,00-TL

: Davacı şirket tarafından ihtiyati tedbir istemli olarak, haksız rekabetin

tespiti, önlenmesi ve manevi tazminat talebiyle ikame edilen davadır.

MAHKEME

DOSYA NO
DAVA DEGERi

KONU

DURUM : Davacı taraf, üretimini yapmış olduğu traktörlerin TÜMDSAN tarafından

www.facebook.com ve www.youtube.com isimli internet sitelerinde kasten

kötülendiğinden bahisle, işbu dava ile adı geçen internet sitelerinde bulunan

videoların yayınlanmaması ve yayınlanan görüntülerin kaldırılması için ihtiyati

tedbir kararı verilmesine, davaııların yaptıkları haksız rekabetin tespitine ve

önlenmesine, son olarak da 1.000-TL manevi tazminatın kendilerine

ödenmesine karar verilmesini mahkemeden talep etmiştir. 19.01.2012 tarihli

duruşmada ise davacı delilleri arasında yer alan cd üzerinde inceleme

yapılamasına ve 24.11.2011 tarihli celsede oluşturulan ara karar uyarınca

dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir. Dosya henüz bilirkişide iken

davacı vekili tarafından dosyaya sunulan bila tarihli dilekçe ile davacı şirket

müvekkil şirket hakkında ikame etmiş olduğu işbu davadan feragat ettiğini

açıkça beyan etmiştir. Hemen akabinde dosyaya sunulan 30.04.2012 tarihli

bilirkişi raporu da işbu dava kapsamında ileri sürmüş olduğumuz beyanlarınızı

kanıtlar nitelikte olup gerek bilirkişi raporuna gerekse davacı vekili tarafından

http://www.facebook.com
http://www.youtube.com
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DURUŞMA GÜNÜ

dosyaya ibraz edilen feragat beyanına karşı beyanlarımızı içerir dilekçemiz

26.07.2012 tarihinde dosyaya ibraz edilmiştir. 03.09.2012 tarihli celsede

davacı ve davalı Zahiroğulları'nın itirazları doğrultusunda dosyanın ek rapor

için bilirkişi kuruluna tevdiine karar vermiştir. Mahkeme ayrıca müvekkil

şirket hakkında davadan feragat edildiğinden rapor sırasında müvekkil şirket

hakkında değerlendirme yapılmamasına karar vermiştir. 18.10.2012 tarihli

son celsede bilirkişi raporunun dönüşünün beklenilmesine karar verilmiştir.

: 14.11.2012 saat 10.50

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVADEGERi

KONU

DURUM

: 66.019

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv Ticaret Ltd. Şti.

: Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

: 2010/684 Esas

: 45.000,00- TL

: Sinop icra Müdürlüğü'nün 2009/2178 E. sayılı icra takibine davalı şirket

tarafından yapılan itirazın iptali talebiyle ikame edilen davadır.

: Davalı şirketin TÜMOSAN emrine keşide etmiş olduğu 4S.000-TL bedelli

çekin karşılıksız çıkması sebebiyle Sinop icra Müdürlüğü'nün 2009/2178 Esas

sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibe davalı şirket tarafından yapılan

itirazın iptali amacıyla Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi tahtında ikame edilen

davadır. 17.03.2011 tarihinde yapılan oturumda, taraf teşkili sağlanamaması

ve dava dilekçesinin davalı şirkete tebliğ edilememesi sebebiyle Sinop Ticaret

Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına ve gelecek cevaba göre Tebligat

Kanunu'nun 3S.maddesine göre tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

10.05.2011 tarihinde yapılan duruşmada, TÜMOSAN'ın ticari defter ve

kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılması için dosyanın Bakırköy Nöbetçi

Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Sinop Asliye
Hukuk Mahkemesi tarafından 08.12.2011 tarihinde yapılan duruşmada

davanın kabulüne ve asıl alacak üzerinden hesap edilecek %40 icra inkar

tazminatının davaııdan tahsiline karar verilmiştir.

B. iS HUKUKU DAVALARı

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI
MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.054

: Adnan Menderes Başkara

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/591 Esas

: işçilik Alacağı
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DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, harcırah, yıllık ücretli izin ve
ikramiye alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik
Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

Yıllık ücretli izin alacağı
ikramiye Alacağı
Fazla mesai alacağı

:678,S3Tl
:21,S4TL
:71,S9TL

Alacağı olduğu, harcırah alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.053

: Abdurrahman Güneş

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/592 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, harcırah, giysi parası ve yıllık
ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik
Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004
tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname
dışında herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:33,28 TL

:110,60 TL

Alacağı olduğu, harcırah ve yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

SÜRO NO

DAVACı

DAVALI

: 66.052

: Cemal Cemekçi

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
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MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/593 E.

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, ücret alacağı
ve ikramiye alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik
Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004
tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname
dışında herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:33,28 TL

:110,60 TL

Alacağı olduğu, ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.049

: Mehmet Kıvrak

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/594 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:33,28 TL

:110,60 TL

Alacağı olduğu, yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15
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BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.048
: Atilla Demir

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/595 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:31,89 TL

:105,98 TL

Alacağı olduğu, yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.046
: Eşref Kınacı

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/596 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:29,91 TL

:99,41 TL

Alacağı olduğu, yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15
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BÜRONO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYANA

KONU

: 66.043

: Hasan Gökmen

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/597 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, ücret alacağı
ve ikramiye alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik
Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004
tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname
dışında herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:31,20 TL

:103,68 TL

Alacağı olduğu, ücret alacağı ve yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMATARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO
KONU

: 66.042

: Can ismail Şenesen

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/598 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın
itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki
rapor sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:33,28 TL

:110,60 TL
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Alacağı olduğu, yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMATARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVAlI

MAHKEME
DOSYA NO

KONU

: 66.041

: Metin iyi

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/599 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

ikramiye Alacağı

Fazla mesai alacağı

:21,54 TL

:71,59 TL

Alacağı olduğu, yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMATARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO
DAVACı
DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO
KONU

: 66.040
: Songül Özdemir
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/600 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
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beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

Yıllık ücretli izin :545,52

Alacağı olduğu, ikramiye ve Fazla mesai alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMATARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

ıı.
,

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.039

: Gülay Günay Kutluel

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/601 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, harcırah,
ikramiye ve fark kıdem tazminatı alacağı ve boşta geçen süre ücretlerinin tahsiline karar verilmesi
adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava
açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan
ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile
ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri
sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede;
itirazlarımız doğrultusunda alacakların büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor
etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir.
Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden
tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor sonucunda davacının;

Fark kıdem tazminatı :499,23 TL

ikramiye alacağı

Fazla Mesai

:31,20 TL

:103,68 TL

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO
DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.038

: Canan Temirbaş

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/602 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin, harcırah,
ikramiye ve fark kıdem tazminatı alacağı ve boşta geçen süre ücretlerinin tahsiline karar verilmesi



/TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYi A. Ş. DAVA VE iCRA RAPORU i ~i i "'LLL 21112

adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava
açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan
ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile
ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri
sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede;
itirazlarımız doğrultusunda alacakların büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor
etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir.
Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden
tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor sonucunda davacının;

Fark kıdem tazminatı :254,81 TL

ikramiye alacağı

Fazla Mesai

:21,54 TL

:71,59 TL

Alacağı olduğu, Yıllık ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.037
: Bilal çaptuğ

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/603 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

ikramiye

Fazla mesai alacağı

:31,89

:105,98

Alacağı olduğu, Yıllık Ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA TARiHi : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

: 66.036
: Kazım Şimşek
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
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MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/604 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

ikramiye

Fazla mesai alacağı

:21,54

:71,59

Alacağı olduğu, Yıllık Ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.035

: Fuat Taşdemir

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/605 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye, yıllık ücretli izin ve
harcırah, alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik
Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

ikramiye

Fazla mesai alacağı

Yıllık Ücretli izin

:21,54

:71,59

:678,53

Alacağı olduğu, harcırah alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15
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BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME
DOSYA NO

KONU

: 66.033

: Mesude Kızıltaş

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2009/606 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;

ikramiye

Fazla mesai alacağı

Yıllık Ücretli izin

:21,54

:71,59

:130,45

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI
MAHKEME
DOSYA NO

KONU

: 66.034

: Zekeriya Calp

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi
: 2009/607 Esas
: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fazla mesai ücreti, ikramiye ve yıllık ücretli izin
alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş.
San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde
gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı olarak imzaladığı ibraname dışında
herhangi bir belge bulunmamakta hatta konu ile ilgili mahkeme huzurunda tanık dahi
dinletilememiştir. Tarafımızca ayrıca zamanaşımı itirazı ileri sürülmüştür. Mahkemeye dosyayı
bilirkişiye tevdii etmiş bilirkişi yapmış olduğu incelemede; itirazlarımız doğrultusunda alacakların
büyük bir kısmının zamanaşımına uğramış olduğunu rapor etmiştir. Mahkeme taraflara rapora karşı
beyanda bulunmak üzere 2 haftalık süre vermiştir. Mahkeme dosyanın davacı tarafın itirazları
doğrultusunda ek rapor alınmak üzere bilirkişiye yeniden tevdiine karar vermiştir. Her iki rapor
sonucunda davacının;
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ikramiye

Fazla mesai alacağı

:21,54

:71,59

Alacağı olduğu, Yıllık Ücretli izin alacağının ise mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 29.11.2012 saat 10.15

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.004
: Şerife Çevik

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 9. iş Mahkemesi

: 2010/1314 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Davanın
23.02.2011 tarihinde görülen ilk duruşmasında davaya karşı cevaplarımızı içeren yazılı beyanlarımız
sunulmuş olup, mahkemece taraf vekillerine karşılıklı iddia ve savunmalarını tevsik eden delilleri
sunmak üzere süre verilmiş idi. Mahkemece öngörülen süre içerisinde tüm delillerimiz dava dosyasına
sunulmuştur. Tarafımızca tanık olarak ismail Oğullar'ın dinlenilmesi talep edilmiş, mahkemenin ara
kararı doğrultusunda tanık dinletme talebimizin nedenleri dilekçe ile bildirilmiş ve taraflar arasında
ewelce görülen işe iade davasına ilişkin sulh ibra protokolü ibraz edilmiştir. Mahkeme tarafından
ismail Oğullar'ın ikametgah adresinin Konya olması sebebiyle, tanığın Konya iş Mahkemeleri
marifetiyle dinlenilmesine karar verilmesinin ardından, Konya 2. iş Mahkemesi'nin 2011/114 Talimat
sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar 08.09.2011 tarihinde tarafımızın da hazır bulunduğu duruşmada
dinlenilmiştir. 08.05.2012 tarihli duruşmada mahkeme dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir.
Son olarak davanın 20.06.2012 tarihinde görülen duruşmasında bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş
ve taraflara rapora karşı itirazlarını sunmak üzere süre verilmiştir. Raporda özetle

~ itirazlarımız doğrultusunda davacının fazla mesai ücreti, yıllık izin
ücreti, hafta sonu ücreti, ikramiye, giyim, yiyecek yardımı ücreti ve
bayram tatili ücret alacaklarının zamanaşımına uğramış olduğu,

.,. Davacının yalnızca 1.298,39 TL Kıdem Tazminatı Fark alacağının ve
2.848,60 TL ihbar tazminatı fark alacağının bulunduğu,

.,. Söz konusu alacak taleplerinden bu dava kapsamında yalnızca
şirketinizin sorumlu olduğu

Hususları tespit edilmiştir.

Her ne kadar hesaplama yapılmış olsa da fesih tarihinin tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla
Ankara 4. iş Mahkemesi'nin 2004/760 E. sayılı işe iade dava dosyasının celbi ile işe iade sonrası
yapılan başvuruların celbi gerektiği de rapor edildiğinden mahkeme ilgili evrakların Alçelik A.Ş'den ve
Ankara 4. iş Mahkemesi'nden celbine karar vermiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 12.12.2012 saat 10.05
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BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.035

: Tahir Öztürk

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Konya 1. iş Mahkemesi

: 2011/30 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı ile ödenmeyen ücret
alacağının tahsiline karar verilmesi adına dava açmıştır. Dosya kapsamında tarafımızca Cevap
Dilekçesi ve ekinde davacıya sair tarihlerde yapılan ödemelere ilişkin dekontlar ve delil listesi
sunulmuştur. Ayrıca mahkeme talebimiz doğrultusunda davacı çalışana ücretinin yatırıldığı banka
hesabının ayrıntılı kayıtlarının celbine karar verilmiştir. Son olarak davanın 26.04.2012 tarihinde
görülen duruşmasına bildirmiş olduğumuz tanıklarımız dinlenilmiş, mahkeme dosyanın bilirkişiye
tevdiine gönderilmiştir. 25.09.2012 tarihli duruşmada tebliğ edilen bilirkişi raporunda ileri
sürdüğümüz Zamanaşımı itirazımızın yerinde olduğunu ve davacının 13.01.2006 öncesi alacaklarının
zamanaşımına uğramış olduğunu,

• Ücretin düşürüldüğüne dair somut bir delil bulunmadığını,
• Şayet ücret düşürülmüş olsa bile 5 yıl boyunca herhangi bir ihtirazi kayıt koymadan çalışmaya

devam eden çalışan ile işveren arasında zımni (örtülü) bir anlaşma oluştuğunu iş Kanunu'nun
22. Maddesinin uygulama olanağının bulunmadığını

Belirtmek suretiyle davacının taleplerinin hiçbirinin yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 20.12.2012 saat 09.38

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.012

: ilker Kılıç

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/344 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10
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BÜRO NO

DAVACı

DAVAlI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.011

: ibrahim Selçuk

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/345 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10

BÜRO NO

DAVACı

DAVA Li

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.010

: Selma Yılan

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/346 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10
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BÜRONO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYANA

KONU

: 66.009

: Filiz Asar

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/347 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağı na karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYANA

KONU

: 66.008

: Turgut Kılıç

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/348 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10

BÜRO NO : 66.007
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DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYANA

KONU

: Hüseyin inan

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/349 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır. Tarafımızca davaya
cevaplarımızı içeren beyan dilekçemiz ve delil listemiz dava dosyasına ibraz edilmiştir. Mahkeme
tarafından Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/171 Talimat sayılı dosyası ile tanık ismail Oğullar
13.12.2011'de dinlenilmiştir. 20.03.2012 tarihli duruşmada davacı tanıkları dinlenilmiş ve mahkeme
dosyanın bilirkişiye tevdiine karar vermiştir. 19.09.2012 tarihli duruşmada davacı taraf bilirkişi
ücretini yatırmamış olduğundan mahkeme davacı tarafa yeniden ücreti yatırması için süre vermiş,
süresinde işlemin yapılmaması halinde bilirkişi incelemesinden vazgeçilmiş sayılacağına karar
verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ : 15.11.2012 saat 10.10

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYANA

KONU

: 66.059

: Sadık Erol

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Bakırköy 12. iş Mahkemesi (Bursa 1. iş Mahkemesi 2012/1)

: 2012/410 Esas

: Hizmet Tespiti

DURUM : 09.02.2004 tarihinde Türk Motor ve Traktör ve San. işletmesi'nden emekli
olan davacı 01.07.2000-09.02.2004 tarihleri arasındaki hizmetinin tespitini istemiştir. Tarafımızca
davaya verilen cevapta; şirket merkezinin istanbulolması ve davanın Bursa'da açılmış olması
sebebiyle yetki itirazında bulunulmuştur. Ayrıca tespiti talep edilen dönemin Varlık Devir Sözleşmesi
tarihinden (01.07.2004) önceki dönem olması sebebiyle o dönemki işverenin Sümer Holding A.Ş
olduğu ve davanın Sümer Holding A.Ş'ye ihbar edilmesi gerektiği ve son olarak şirkette fiili
çalışmasının olmaması sebebiyle davanın reddine karar verilmesi talep edilmiştir. ilk duruşmasını
yapmak ve 6100 sayılı H.M.K gereği ön inceleme aşamasını tamamlamak üzere mahkeme tarafları
duruşmaya davet etmiştir. Davanın 12.06.2012 tarihinde görülen duruşmasında mahkeme davanın
yetkisiz mahkemede açıldığına ve yetkili, mahkemenin Bakırköy iş Mahkemeleri olduğuna karar
vermiştir. Davacı karar doğrultusunda bu kez Bakırköy iş Mahkemesi'ne başvurmuştur.

DURUŞMA GÜNÜ : 13.11.2012 saat 09.35

DAVACı

DAVALI

: ilknur Temur
: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
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MAHKEME

DOSYA NO

DAVA KONUSU

: Ankara 17. iş Mahkemesi

: 2009/848 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM :Şirketinize yalnızca işyeri müzekkeresi ve duruşma gün ve saatini bildiri
davetiye tebliğ edildiğinden davanın konu bilinmemektedir.

DURUŞMA GÜNÜ : 20.11.2012 saat 09.30

28.,

DAVACı

DAVAlI

MAHKEME

DOSYA NO

DAVA KONUSU

: Nizam Kaptanoğlu

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 11. iş Mahkemesi

: 2010/1856 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
ikramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Şirket
kayıtlarımızda 01.07.2004 tarihinde gerçekleştirilen fesih işlemi esnasında davacıdan ihtirazi kayıtlı
olarak imzaladığı ibraname dışında herhangi bir belge bulunmamaktadır.

DURUŞMA GÜNÜ : 12.12.2012 saat 10.10

BÜRO NO

DAVACı

DAVA Li
MAHKEME

DOSYA NO
KONU

: 66.045

: Cemal Göktaş

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: istanbul 10.iş Mahkemesi (Kapanan Beyoğlu ı. iş Mahkemesi)

: 2009/634 Esas
: Hizmet Tespiti

DURUM : 01.05.1982-05.08.1982 tarihleri arasında Tümosan Traktör A.Ş. çalıştığımı
ancak sigorta primlerinin yatırılmadığını iddia eden davacı, 01.12.2010 tarihli celseye katılmamış
olduğundan, dosyanın yenileme talebinde bulunuluncaya kadar işlemden kaldırılmasına karar
verilmiş idi. Davacı Cemal Göktaş'ın, 12.01.2011 tarihinde yenileme talebinde bulunması üzerine
mahkemece duruşma günü olarak 05.04.2011 tarihi tayin edilmiş olup yargılama safahatı taraf
delillerinin toplanması aşamasında olan davanın bu tarihte görülen duruşmasında 11.11.2010
tarihinde verilen ve davacının işe giriş bildirgesinde işyeri numarası bildirilen işyerinin Mayıs 1982-
Ağustos 1982 yılları arasındaki bilgileri ile halen faalolup olmadığı hususlarını araştırmak üzere
Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezine müzekkere yazılmasına ilişkin ara karar gereğini yerine getirmek
üzere davacı vekiline kesin süre verilmiştir. Son olarak davanın 02.06.2011 tarihinde görülen
duruşmasında Mahkeme; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gerekli evrakları dosya içine celbetmeden,
defalarca ileri sürdüğümüz zamanaşımı itirazlarımızı dikkate almadan ve davacının yaşlılık aylığı almak
için 01.05.1982-05.08.1982 tarihleri arasında sigortalılığının tespiti talebinden VAZGEÇip yalnızca 1
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gün sigortalı olarak çalıştığının tespitini talep etmesi neticesinde davanın KısMEN KABULÜNE
hükmetmiştir. Tarafımızca temyiz yoluna müracaat edilmiş olup, dosya Yargıtayaşamasındadır.

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.047

: Niyazi Örnek

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 5. iş Mahkemesi

: 2008/808 Esas

: işçilik Alacağı

DURUM : Fazla mesai, yıllık ücretli izin, harcırah, ikramiye talepli olarak açılan dava ile
ilgili olarak yargılama sonuçlanmış olup, mahkemece 2.849,47 TL brüt fazla mesai ücreti alacağı ile
579,60 TL brüt yıllık ücretli izin alacağının Alçelik Çelik ve Sümer Holding'ten müştereken ve
müteselsilsen alınarak davacı Niyazi Örnek'e ödenmesine karar verilmiştir. Davacının harcırah ve
ikramiye talepleri ise reddedilmiştir. Konu ile ilgili verilen karar gereği, hukuki yarar görülmediğinden
temyiz talebinde bulunulmamıştır.

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.050

: Tahir Öztürk

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Konya 1. iş Mahkemesi

: 2008/301 Esas

: işe iade

DURUM : Davanın 12.05.2009 tarihinde görülen davasında mahkemece davacı
hakkında gerçekleştirilen fesih işleminin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iade isteminin
kabulüne karar verilmiştir. Karar tarafımızca yasal süresi içerisinde temyiz edilmiş olup, temyiz
incelemesi neticesinde ilk derece mahkemesinin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 08.10.2010 tarih,
2009/28757 E ve 2010/28311 K sayılı ilamı ile onanmak sureti ile kesinlik kazanmıştır. Kesinlik
kazanan işe iade kararına istinaden yasal 10 iş günlük süre içerisinde müracaatta bulunan davacıya işe
iade talebinin reddine bağlı olarak işe iade kararının maddi sonuçları ödenmiştir.

BÜRO NO

DAVACı

DAVALI

MAHKEME

DOSYA NO
KONU

: 66.006

: Gülay Günay Kutluel

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ankara 14. iş Mahkemesi

: 2010/1008 Esas

: Kıdem Tazminatı Fark Alacağı
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DURUM : Davanın 08.12.2010 tarihinde görülen duruşmasına davacı vekili mazeret
bildirmeksizin katılmadığından mahkemece davacı tarafça takip edilmeyen davanın H.U.M.K. md. 409
açılmamış sayılmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir.

BÜRO NO

DAVACı

DAVA LI

MAHKEME

DOSYA NO

KONU

: 66.056

: Fatma Tünk

: Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.

: Ankara 9. iş Mahkemesi

: 2010/1233 Esas

: Kıdem Tazminatı Fark Alacağı

DURUM : Davacı vekili, müvekkilinin fark kıdem-ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti,
kramiye, giysi parası ve yıllık ücretli izin alacağı ücretlerinin tahsiline karar verilmesi adına Sümer
Holding A.Ş. ile birlikte Alçelik Çelik Yapı. inş. San. ve Tic. A.Ş.'ye karşı birlikte dava açmıştır. Söz
konusu davadan aynı gün Ankara 9. iş Mahkemesi duruşma salonunda görülen başka bir davanın
duruşması için hazır bulunduğumuz sırada haberdar olunmuştur. Başka bir deyişle ne Şirketinize ne
de Aksan Hukuk Ofisi'ne dosyayla ilgili tebligat yapılmıştır. Dosyayı incelediğimizde dosya ile ilgili
yazışmaların Merkezefendi Mah. Tercüman Sitesi A-10 Blok No:12 Zeytinburnu/ istanbul
adresinde "Zöhre Bu/ut" isimli şahsa tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Davanın 28/06/2011 tarihinde
yapılan 3. Celsesinde tarafımızca; tebligata yarar sarih adresimiz, cevap dilekçemiz ve delillistemiz ve
tanık ismail Oğulları'ın dinlenilmesi taleplerimiz sunulmuştur. Mahkeme tarafından ismail Oğullar'ın
ikametgah adresinin Konya olması sebebiyle, tanığın Konya iş Mahkemeleri marifetiyle dinlenilmesine
karar verilmesinin ardından, Konya ı. iş Mahkemesi'nin 2011/108 Talimat sayılı dosyası ile tanık
ismail Oğullar 20/09/2011'de dinlenilmiştir. Davanın 02.11.2011 tarihli duruşmasında davacı vekil
geçerli bir mazeret bildirmeyerek duruşmaya katılmamış, tarafımızca davacı tarafından takip
edilmeyen davanın takip edilmeyeceği şeklinde beyanda bulunulmuş ve dosya şirketimiz açısından
yenilenmek üzere işlemden kaldırılmıştır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 150. Maddesi
uyarınca; işlemden kaldırılan davanın, 3 ay içinde yenilenmemesi halinde, açılmamış sayılmasına
karar verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ancak davacı vekili 3 aylık süre geçmiş olmasına
rağmen davayı şirketimiz açısından yenilememiştir. Mahkeme 08.02.2012 tarihli duruşmada söz
konusu kanun hükmü gereği DAVANIN ŞiRKETiMiZ AÇıSıNDAN AÇıLMAMıŞ SAYıLMASıNA, Sümer
Holding açısından ise DEVAMıNA karar vermiştir. Zira Sümer Holding 02.11.2011 tarihli duruşmada
davayı takip ettiğini beyan etmiştir. Özetle dava, davacı vekilinin usul hükmünü yerine getirmemiş
olması sebebiyle şirketiniz açısından son bulmuş, Sümer Holding açısından devam etmektedir. iş bu
halde davacının şirketiniz aleyhine yeni bir dava açması gerekmektedir. Dava Sümer Holding A.Ş.
açısından devam ettiğinden yargılama safahatı tarafımızdan takip edilmektedir.

C. iCRA VE iFLAS TAKiPLERi

ı. -iŞLEM siz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

: 4950

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A. Ş.

: Selami Battal

: istanbuııı. icra Müdürlüğü
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DOSYANA

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

: 2009/1026 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 29.228,50-TL

DURUM

a. 09.01.2009 tarihinde ödeme emri gönderilmiştir.

b. Ödeme emri borçluya 23.01.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olup takip kesinleşmiştir.

c. 12.01.2010 tarihinde borçlunun araçları ve gayrimenkulleri üzerine haciz konulması talep
edilmiş, UYAP üzerinden borçlunun 69 AC 159, 69 AK 312, 69 AL 306 plakalı üç aracı üzerine
haciz şerhi işletiimiştir. Ayrıca borçlunun tespit edilen 27 adet gayrimenkulü üzerine haciz
şerhinin işlenmesi için Bayburt Tapu Sicil Müdürlüğü'ne müzekkere gönderilmiştir.

d. 12.07.2010 tarihinde Ziraat Bankası Bayburt Şubesine 89/1 birinci haciz ihbarnamesi
gönderilmiş olup red cevabı alınmıştır.

e. Borçluya ait gayrimenkuller aynı zamanda müvekkil şirket lehine ipotek edilmiş olduğundan
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılarak borcun tahsili yoluna gidilecektir. Bu
sebeple araçlar ve gayrimenkuller için satış talep edilmemiştir.

2. -iŞLEM siz-

BÜRO NO
ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

ANAPARA

:4943

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Akça Dayanıklı Tüketim (V.K. No: 180129082)

: istanbul 12. icra Müdürlüğü

: 2009/1021 Esas

: 59.541,00-TL

DURUM

a. 20.01.2009 tarihinde ödeme emri borçluya tebliğ edilerek takip kesinleşmiştir.

b. Vezirköprü Tapu Sicil Müdürlüğü'ne ve Samsun Tapu ve Kadastra Bölge Müdürlüğü cevaplarına
gore borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunmamaktadır. Ayrıca Uayp marifetiyle yapılan
araştırmada borçlu adına kayıtlı araç ve gayrimenkul bulunmamıştır.

c. 12.07.2010 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye borçlunun bankalarda bulunan
mevduatıarının tespit edilebilmesine ilişkin müzekkere gönderilmiş ve olumsuz cevap gelmiştir.

d. Vezirköprü Nöbetçi icra Müdürlüğü için haciz talimatı alınmış olup Av. Hakan Kiper'e
gönderilmiştir.

e. 07.12.2011 tarihinde SAMSUN TiCARET siciL MEMURLUGUNA müzekkere gönderilmiş olup
cevabı beklenmektedir.

3. -iŞlEMSiz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

: 5553

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv
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iCRA DAiRESi

DOSYANA

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

: Sinop icra Müdürlüğü

: 2009/2183 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 185.727,08-TL

DURUM
a- Sinop icra Hukuk Mahkemesi'nin 2009/101 Esas sayılı dosyası ile takibin iptali davası ikame

edilmiş olup, ilk derece mahkemesi davayı reddetmiştir. Dosya temyiz incelemesi için
Yargıtay'dadır.

b- Bunun yanı sıra hacze kabil mal bulunamadığı için haciz tatbik edilememiştir.

c- Borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları için bankalara 89/1 gönderilmiş olup cevapları
olumsuz dönmüştür

d- .Çek asılları 22.10.2009 tarihinde Sinop icra Dairesi'ne gönderilmiştir. Takibe konu çekler ile
ilgili çek şikayetleri yapılmış olup, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame
hazırlanarak kamu davası ikame edilmesi beklenmektedir.

4. -iŞlEMSiz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

:5073

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv

: Sinop icra Müdürlüğü

: 2009/1250 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 130.166,25-TL

8. Ödeme Emri 12.06.2009 tarihinde tebliğ edilmiş olup itiraz edilmemiştir. Takip kesinleşmiştir.

S. -iTiRAZ-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKip TÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: 5243

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv

: Sinop icra Müdürlüğü

: 2009/2178 Esas
: ilamsız icra

: 52.696,25-TL

a. Borçlu şirket tarafından 21.10.2009 tarihinde takibe itiraz edilmiş olup 19.10.2010 tarihinde
Sinop Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/684 Esas sayılı dosyası tahtında itirazın iptali davası
ikame edilmiştir.
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6. -iŞLEM siz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: 6022

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv

: istanbul 7. icra Müdürlüğü

: 2010/23579 Esas

: ilamsız icra

: 449.501,94-TL

a. Tebligat bila tebliğ gelmiştir. Sinop Ticaret Sicil müdürlüğünden sicil kayıtları istenmiştir. Ticaret
sicilden gelen adrese 35'e göre tebligat çıkarılmıştır. 30.12.2010 tarihinde tebligat yapılmış olup
takip kesinlesmistir.

b. Uyap kanalı ile borçlu şirketin araçlarına haciz konulması talep edilmiş ancak borçlu adına
kayıtlı araç kaydına rastlanamamıştır.

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: 5804

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Mega Otomotiv

: istanbul 7. icra Müdürlüğü

: 2010/2420 Esas

: ilamsız icra

: 332,48-TL

a. Mega Otomotiv yetkilisi Bekir Altunay'a 10.02.2010 tarihinde tebligat yapılmıştır.
b. Borçlu şirket üzerine kayıtlı malvarlığı bulunmamaktadır.
c. Sinop'tan hacze çıkılacaktır.

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLULAR

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

:6023

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

:ı. Mega Otomotiv

2. Senayi Altunay

: istanbullO. icra Müdürlüğü

: 2010/4309 Esas

: ipotek

: 2S0.000,OO-TL
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a. Borçlu şirkete 27.09.2010 tarihinde gönderilen icra emri bi la dönmüştür. Sinop Ticaret Sicil
müdürlüğünden sicil kayıtları istenmiştir. Ticaret siciiden gelen adrese 35'e göre tebligat
çıkarılmıştır ve 23.12.2010 tarihinde takip kesinleşmiştir.

b. Senayi Altunay'ın Bafra Tapu Sicil Müdürlüğü'nden gelen adresine icra emri tebliğe çıkarılmış,
19.12.2011 tarihinde borçlu tarafından tebliğ alınmıştır.

c. ipotekli taşınmaza 150/C şerhi işlenmiştir.

d. Gayrimenkulün çap ve imar durumu müzekkeresi alınmış Av. Beyhan Hanım'a gönderilmiştir.

e. Takibe konu ipotekli gayrimenkulün kıymet takdirinin yaptırılması için Bafra Nöbetçi icra
Müdürlüğüne alınan talimat Samsun Barosu Avukatlarından Av. Beyhan Özer'e gönderilmiş
olup kıymet takdiri raporu beklenmektedir.

f. Kıymet Takdirinin yapılması için Bafra icra Müdürlüğünün 2012/1503 tal. Sayılı dosyasına
masraf avansı yatırılmıştır.

g. Samsundaki meslektaşımızia yapılan görüşmelerde ipotekli gayrimenkul ün kıymet takdirinin
yapıldığı fakat henüz kıymet takdiri raporunun hazırlanmadığı öğrenilmiştir. Kıymet takdiri
raporu temin edildikten sonra borçluiara tebliğe çıkarılacaktır.

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

: 6157

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Turhal Ferhatoğulları

: istanbullO. icra Müdürlüğü

: 2010/5415 Esas

: ipotek

: 500.000,00 TL

DURUM

a. Borçlu şirkete gönderilmiş olan tebligat bila tebliğ iade geldiği için Tokat Ticaret Odası'ndan
sicil kayıtları istenmiştir. Ticaret sicil müdürlüğü cevabına göre borçlu şirkete Tebligat
Kanunu madde 35'e göre icra emri tebliğe çıkarılmış ve kesinleştirilmiştir.

b. Gayrimenkulün kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri Gazi Ferhatoğlu ve Yaşar Çam'a
tebliğ edilmiştir.

c. Takibin düşmemesi için 02.08.2012 tarihinde dosyaya satış avansı yatırılmıştır.
d. iiK 100 madde malumatları toplanması ve kıymet takdiri raporunun tebliği için gerekli olan

güncel tapu kaydını temin etmek üzere icra Müdürlüğünden elden takipli müzekkere
alınmış olup Tokat Barosu Avukatlarından Av. Gül Sümeyye Ağar'a gönderilmiştir.

e. Takibe konu ipotekli gayrimenkullerin güncel tapu kayıtları ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünden
gelmiş olup tapu kayıtlarında alacaklı olarak görünen dosyaların iiK 100 madde
malumatlarının toplanması için ilgili icra Müdürlüklerine ve Verdi Dairesi Müdürlüğüne
müzekkereler gönderilmiştir.

f. Gönderilen müzekkerelerin tümüne cevap verilmiş olup haczi devam eden alacaklılara
kıymet takdiri tebliğ edilecektir.

ALACAKlı : Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
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BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: Selami Battal

: istanbullO. icra Müdürlüğü

: 2012/3412 Esas

: ipotek

: 300.000,OO-TL

a. Bayburt Tapu Sicil Müdürlüğü'nden ipotek Akit Tabloları beklenmektedir.
b. Borçlu hakkında 09.03.2006 tarihli ipotek akit tablosuna ve 04.01.2010 tarihli

ihtarnameye istinaden ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçiimiş olup borçluya
gönderilen icra emrinin tebliği beklenmektedir.

c. ipotekli taşınmazlar hakkında iiK lS0/C şerhinin işlenmesi, güncel çap durumu ile imar
durumunun öğrenilmesi için icra müdürlüğünden gerekli müzekkereler temin edilmiş
olup Bayburt Avukatlarından Av. Ahmet Sedat Tomlalı'ya gönderilmiştir. Gönderilen
müzekkerelerin cevapları beklenmektedir.

d. Bayburt'taki meslektaşımızia yapılan görüşmelerimizde tüm müzekkere cevaplarının
toplandığı ve bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı öğrenilmiş olup kıymet takdiri raporunun
tarafımıza tebliği beklenmektedir.

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

: 6381

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Gazi Ferhatoğlu (T.C. NO:14912318122)

: istanbul10.icra Müdürlüğü

: 2011/1368 Esas

: ipotek

: SO.OOO,OO-TL

DURUM
a. 16.05.2011 tarihinde Ödeme emri tebligatı bila dönmüştür.
b. 08.06.2011 tarihinde ipotekli taşınmazın kaydına satışa arz şerhi işlenmesi, tapu kaydının

ilgililerinin adresleri ve gayrimenkulün çap ve imar durumlarının çıkartılması için Turhal icra
Müdürlüğüne talimat yazılmıştır.

c. 22.06.2011 tarih 4225 yevmiye no'su ile ipotekli taşınmaz üzerine lS0/C şerhi işlenmiştir.
d. Dosya borçlusu şahsın Turhal Tapu Sicil Müdürlüğü'nden bildirilen adresine ve Uyap marifeti

ile tespit edilen adresine icra emri tebliğe çıkarılmıştır. 24.12.2011 tarihinde borçlu icra
emrini, 23.12.2010 tarihli ihtarnameyi ve 26.06.2008 tarihli ipotek suretlerini tebliğ almıştır.

e. Yine gayrimenkul ün çap ve imar durumunun çıkarılıp kıymet takdirinin yapılması için
müzekkereler alınmış olup Av. Malike Hanım'a gönderilmiştir. Gayrimenkulün kıymet takdiri
yapılmıştır.

f. Takibe konu gayrimenkulün çap örneğini ilgili tapu kadastro müdürlüğü göndermiş olup
gayrimenkulün imar durumu beklenmektedir.

g. ipotekli gayrimenkulün çap ve imar durumları temin edilmiş olup takibin düşmemesi için
25.07.2012 tarihinde dosyaya satış avansı yatırılmıştır.

h. iiK 100 madde malumatlarının toplanması için gerekli müzekkereler icra Müdürlüğünden
elden takipli olarak alınmış olup Tokat Barosu Avukatlarından Av. Gül Sümeyye Ağar'a
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gönderilmiştir. Gönderilen müzekkerelerin tümünün cevapları temin edilmiş olup
gayrimenkul üzerinde devam eden bir haciz mevcut değildir.

i. işlemlere devam edebilmek için borçlu şahsa gönderilen kıymet takdiri raporunun tebliği
beklenmektedir.

12.
i

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

:4463

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Turhal Ferhatoğulları

: Turhal icra Müdürlüğü

: 2008/2038 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 105.675,00- TL

DURUM
a. Turhal icra Hukuk Mahkemesi 2009/136 E. Sayılı Takibin iptali Davası lehimize sonuçlanmış

olup, davacı şirket tarafından söz konusu karar temyiz edilmiştir. Mahkeme kararı kesinleşmiş
olup borçlunun mal kaçırdığı tespit edildiğinden Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi'nin
2008/595 Esassayılı dosyası ile tasarrufun iptali davası ikame edilmiştir.

13. -iŞlEMSiz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

:4497

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Turhal Ferhatoğulları

: istanbull.icra Müdürlüğü

: 2011/6916 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi
: 342.142,50-TL

a. Borçlu şirkete gönderilen ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş olduğundan takip
kesinleşmemiştir.

b. Borçlu şirketin haczi kabil bir malvarlığı bulunmadığından ve borçlu şirketin borcuna
karşılık üçüncü şahıslar tarafından müvekkil şirket lehine ipotek tesis edilmiş olduğundan
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılarak borcun tahsili yoluna gidilecektir. Bu
sebeple bu takibe devam edilmemektedir.

14. -iŞlEMSiz-

BÜRO NO : 4508
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ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Turhal Ferhatoğulları

: istanbuıı.icra Müdürlüğü

: 2008/17655 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 379.717,50-TL

a. Borçlu şirkete gönderilen ödeme emri bi la tebliğ iade edilmiş olduğundan takip
kesinleşmemiştir. Borçlu şirketin haczi kabil bir malvarlığı bulunmadığından ve borçlu
şirketin borcuna karşılık üçüncü şahıslar tarafından müvekkil şirket lehine ipotek tesis
edilmiş olduğundan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılarak borcun tahsili
yoluna gidilecektir. Bu sebeple bu takibe devam edilmemektedir.

15. -iŞlEMSiz-

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

:4504

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Turhal Ferhatoğulları

: istanbul ı.icra Müdürlüğü

: 2008/15917 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 53.025,OO-TL

DURUM
a. Borçlu şirkete gönderilen ödeme emri tebliğ edilmiş, takip kesinleşmiştir. Ancak borçlu

şirketin haczi kabil bir malvarlığı bulunmadığından ve borçlu şirketin borcuna karşılık
üçüncü şahıslar tarafından müvekkil şirket lehine ipotek tesis edilmiş olup ipoteğin paraya
çevrilmesi yolu ile takip başlatılarak borcun tahsili yoluna gidilecektir. Bu sebeple bu
takibe devam edilmemektedir.

BÜRONO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKip TÜRÜ

ANAPARA

DURUM

: 5939

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ertuğrullar Tarım Makineleri

: Bakırköy 13.icra Müdürlüğü

: 2010/14872 Esas

: ilamsız Takip

: 69.800,88-TL

a. Borçlu şirkete 13.07.2010 tarihinde tebligat yapılmış olup, söz konusu takibe 7 gün içerisinde
itirazda bulunulmadığından dolayı takip kesinleşmiştir.

b. Haciz Talimatı alınarak Ankara Büro'ya gönderilmiş ve hacze çıkılmıştır.
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c. Borçlu şirket harici bir takım ödemelerde bulunmuş ve tarafınıza müşteri bonosu tevdi etmiş
olup talimatınız doğrultusunda haciz işlemlerine devam edilmektedir.

BÜRO NO

ALACAKlı

BORÇLU

iCRA DAiRESi

DOSYA NO

TAKipTÜRÜ

ANAPARA

: 6071

: Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

: Ertuğrullar Tarım Makineleri

: istanbul 7. icra Müdürlüğü

: 2010/27924 Esas

: Kambiyo Senetlerine Özgü icra Takibi

: 75.600,98-TL

DURUM
a. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına (2010/129167 haz.) çek şikayeti yapılmıştır.
b. Ödeme emri 21.12.2010 tarihinde tebliğ edilmiş olup takip kesinleşmiştir.
c. UYAP kanalıyla sorgulama yapılmış olup şirket üzerine kayıtlı 15 AT 823, 15 NK 999, 15 NR

357, 15 NA 015, 15 NS 334 plakalı araçlara haciz şerhi işlenmiştir. Araçlar üzerinde çokça
haciz bulunmaktadır. Şirket adına kayıtlı gayrimenkul sorgusu da yapılmış ancak borçlu adına
kayıtlı herhangi bir gayrimenkule rastlanmamıştır.
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