
  

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal 

Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar 

aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde 

bilginize sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

 

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi . A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim 

kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 

oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %10,44 , B grubu paylar ise %89,56’sini temsil 

etmektedir. 

 

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) 

Ereğli Tekstil Turizm San.Tic. A.Ş. 70.000.000,16 60,87% 

Muzaffer ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Bayram ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Nuri ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Kazım ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Mustafa ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Ahmet ALBAYRAK 2.000.000,00 1,74% 

Diğer 32.999.999,84 28,7% 

TOPLAM 115.000.000,00 100% 

 

 

 

2. Şirketimiz veya Önemli Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde 

Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi: 

 

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi . A.Ş’nin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve 2018 yılı 

hesap dönemi için planlanan, önemli bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde 

etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır. 

 

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına 

İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi: 

 

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilen 

herhangi bir talep bulunmamaktadır. 

        

 

 

 

 



 

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.  

 

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar 
 

 

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 

 

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul 

toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. 

 

2.  Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi 

konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız 

Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması, 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce   şirketimiz 

merkezi’nde ve www.tumosan.com.tr  şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine 

sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Genel 

Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde 

söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer 

belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. 

 

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri 

konusunda karar oluşturulması,  

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, 

işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

 Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı faaliyetleri sonucunda kar/zarar’ın, dağıtılmaması yönündeki 

önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 

 

6.  Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek 

ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması, 

 

Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi seçilmesi görev sürelerinin tanımlarının 

yapılarak ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi hususunun karara bağlanması, 

 

7. Şirketimizin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek 

kuruluşun belirlenmesi, 

 

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Bağımsız 

Denetim Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanması ve genel kurul onayına sunulmasına oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

 

 

http://www.tumosan.com.tr/


 

8. Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine 

sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 

 

Şirketimizin  2018 yılı içinde yapmış olduğu 103.000 TL’lik bağış (dipnot 21’de belirtilmiştir) 

hakkında genel kurula bilgi verilerek, 2019 yılında  yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.  

 

9. 2018 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 

 

2018 yılı içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilecektir. 31 Aralık 

2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 3 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir. 

 

10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine 

vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel 

Kurul'a bilgi sunulması, 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi’nin 4. 

Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen 

teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul 

toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2018 tarihli 

Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu konuda bilgi verilmektedir. 

 

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, 

üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 

şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem 

yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri 

kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 

 

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı 

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet 

edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda 

yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 

 

12.  Dilek ve Teminler, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


