
TEMA TEKNİK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

 

 

Şirket ortaklarından Sefa ÖZÇELİK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“6102 sayılı Kanun”) 

617/3. ve 411. maddeleri uyarınca azlık pay sahibi olarak, Şirketimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi 

bakımından önem arz etmesi gerektirici sebebi doğrultusunda, Şirket genel kurulunun aşağıdaki 

gündem maddeleri ile derhal toplantıya çağrılmasını Müdürler Kurulu’ndan talep etmiş olup, Şirket’in 

Müdürler Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 617. maddesi uyarınca aldığı 15.08.2018 

tarihli ve 80 karar numaralı kararı uyarınca, Şirketimizin olağanüstü genel kurulu aşağıdaki gündem 

maddelerini görüşmek üzere, şirket merkezinde 14.09.2018 tarihinde, saat 10:00’da toplanacaktır. 

 

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirlenen gün ve saatte toplantıya teşrif etmeleri rica olunur. 

 

Toplantıya bir temsilci vasıtasıyla katılmak isteyen pay sahiplerinin ekteki örneğe uygun bir 

vekâletname tanzim ve imza ederek, temsilcinin bu belge ile toplantıda hazır bulunmasını temin 

etmeleri hususunu rica ederiz. Toplantı gündemi aşağıdaki şekildedir: 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 

 

1. Tutuklu bulunması nedeniyle Şirket işlerini gereği gibi yerine getirmesi mümkün olmayan 

Şirket Müdürler Kurulu Başkanı Hacı Murat GÜLCAN’ın müdürlük görevinden azlinin 

görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

2. Şirket pay sahiplerinden Ali Ekrem Tekelioğlu’nun Şirket’te mevcut 200.000 TL tutarındaki 

8.000 adet hissesinin Beyoğlu 7. Noterliğinden 12.10.2017 tarih ve 17266 yevmiye numarası ile 

tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile Şirket pay sahiplerinden Sefa Özçelik’e devrinin 

onaylanmasının, devrin Şirket’in pay defterine işlenmesinin ve söz konusu devrin TTK md. 198 

uyarınca Ticaret Sicili’ne bildirilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

3. Şirket Müdürü Ali Ekrem Tekelioğlu’nun müdürlük görevinden azlinin görüşülmesi ve karara 

bağlanması,  

 

4. Müdürler Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

5. Şirket’in temsil ve ilzam şeklinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

6. Müdürler Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapmalarına izin 

verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

 

7. Şirket’in 12.01.2018 tarihli ve 2018/79 sayılı Müdürler Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmiş olan 

Şirket’in Avlu Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ndeki hisselerinin tamamının Sefa Özçelik’e devrine 

icazet verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. 

 

Saygılarımızla, 

 

Tema Teknik Mühendislik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi Müdürler Kurulu 

 

 

EK: Vekâletname Örneği 

 

 

 

 



EK 

 

VEKALETNAME ÖRNEĞİ 

 

 

Sahibi olduğum ……………….  TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tema Teknik 

Mühendislik Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin 14.09.2018 tarihinde şirket merkez adresinde saat 

10:00’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki 

maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, Hazır Bulunanlar Listesi dahil gerekli tüm belgeleri 

imzalaması için ……………………..  ’yı vekil tayin ettim. 

 

 

 

 

VEKALETİ VEREN 

…………………. 

T.C. Kimlik No:  

Adı Soyadı/Unvanı 

Tarih ve İmza 

 

 


