
 
 
 
 
KADIKÖY 23. NOTERLİĞİ’NE 
 
 
KEŞİDECİLER : 1- A B 
      2- C D  
 
VEKİLLERİ  : Av. Devrim BOZKURT 
     (Adres antettedir) 
 
MUHATAP  : XYZ  

  SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
     S…Cd. M… Sk. K… İş Merkezi 

  No:65 K:5 D:3 Kadıköy – İSTANBUL 
 
KONU : Hisse devrinin ortaklık pay defterine kaydı ve ortaklıktan doğan 

hakların kullanılması talepleridir.  
 
AÇIKLAMALAR : 
 

 
Sayın Muhatap; 
 
Şirket ortaklarından n… k…, 4.750.- TL sermayeye karşılık gelen hisselerinin 

1.000,00 TL’lık kısmını müvekkillerden Y… G….’a Üsküdar 19.Noterliği’nce 
24.10.2008 tarih ve 2693 yevmiye no. ile düzenlenen hisse devir sözleşmesi ile 
1.000,00 TL’lık kısmını ise G…. E….’e aynı noterlikçe 2694 yevmiye no. ile 
düzenlenen hisse devir sözleşmesi ile nominal değeri üzerinden devretmiştir.  

 
Hisse devrine ilişkin Noter Sözleşmeleri şirkete ibraz edilmesine rağmen 

bugüne kadar devir hususu Ticaret Sicili Gazetesinde usulüne uygun olarak ilan 
edilmemiş ve müvekkillere ortaklar kurulu toplantısı için çağrı da yapılmamıştır.  
 
 Müvekkillerin işletme sermayesi olarak kullanılmak üzere 28.10.2008 tarihinde 
ayrı ayrı şirket hesabına aktardıkları 15.000,00’er Türk Lirasının ne şekilde 
kullanıldığı ve dönem sonunda kar tahakkuk edip etmediği de tamamen meçhuldür. 
 
 Sayılan nedenlerle aşağıdaki hususların ihtar edilmesi zorunluluğu doğmuştur.  
 
İşbu ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde; 
 

1- Müvekkillerin ekte örneği sunulan Hisse Devir Sözleşmelerine istinaden 
ortaklık pay defterine kaydedilmesi ile değişen paydaşlık durumunun 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilanı, 

 
2- Muayyen surette kullanılmak üzere tevdi edilmiş olan ve sermayeye ilave 

edilmediği anlaşılan toplam 30.000,00 TL tutarındaki sermaye katkısının 



Garanti Bankası Nişantaşı Şubesi’ndeki ……..  numaralı hesaba 
aktarılması, 

 
3- TTK. 548/2 ve BK.nun 531. maddesi uyarınca müvekkillerin bilgi alma ve 

denetim haklarının kullanılmasını teminen Şirketin defter kayıt ve 
belgelerini incelemek üzere yer ve gün tayin edilerek tarafımıza bildirilmesi, 

 
4-  Faaliyet dönemi sonunda tahakkuk eden kar mevcutsa müvekkillerin 

hissesine isabet eden kısmının yukarıda belirtilen hesaba aynı süre içinde 
aktarılması veya kar dağıtılmamasına dair ortaklar kurulu varsa bildirilmesi, 

 
Hususlarını vekil edenler adına ihtaren bildiririm. 

 
Yukarıda sayılan hususların belirtilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde 

şirketin temsil ve ilzama yetkili yöneticileri aleyhinde gerekli adli, idari ve cezai 
takibatın yapılması için yasal makam ve mercilere başvurmak zorunda kalınacağını 
ihtaren bildiririz.  

 
Sayın Noter 3 nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir suretinin muhatapa APS 

yoluyla tebliğini, bir suretinin dairenizde saklanmasını ve tebellüğ şerhini havi bir 
suretinin tarafıma verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ederim.27.04.2009 

 
Keşideciler 

Y… G… - G…. E… 
Vekilleri 

Av. Devrim BOZKURT 
 
 
 
 
 
 
 
EKLER: 

1- Üsküdar 19.Noterliği’nin 24.10.2008 tarih ve 2693 yevmiye no.lu hisse devir 
sözleşmesinin noter onaylı sureti 

2- Üsküdar 19.Noterliği’nin 24.10.2008 tarih ve 2694 yevmiye no.lu hisse devir 
sözleşmesinin noter onaylı sureti 

3- Onaylı ve pullu iki adet vekaletname örneği 
 


