TÜRKİ YE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

o) inşaat sektöıüyl e ilgili her
türlü malzemelerin alım satımını
ithalat veya ihracatını yapar
r) Her türlü konfeksiyon
ürünlerinin imali alım satımı ve
ithal ve ihracı.
p)
Her
türlü
kanunen
yasaklanmamış gıda maddesinin
alım satımı, bayiliği, i thalat ve
ihracatını yapmak.
Şirket Yukarıda Belirtilen
Amaç
Konusunu
Ve
Gerçekleştirmek İçin

A) konusu ile ilgili ham yarı
mamul ve mamul maddelerinin
alım satım ve üretimini yapabilir

J) şirket konusu ile ilgili ihtiyacı
olan dahili ve harici kredileri iç ve
dış finansman kuruluşları ve
barıkalardan temin edebiliriz
K) şirket iştigal konulu! arı ile
ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında
resmi ve özel sektör ihalelerine
katılır.
Yerli
ve
yabancı
kuruluşlar!a ortak! ık!ar kurabilir
L) şirket yukarıda belirtilen
işlerden başka ileride şirket için
yararlı görülen işleride yapmak
istediği takdirde ortaklar kurulunun
onayına sunulacak bu yolda karar
aldıktan sonra bu işleride
yapabileceklerdir. Ana sözleşme
tadilatı niteliğinde olan bu kararın
uygulanması için ticaret sicil
müdürlüğünden izin alınacaktır.
Şirketin Merkezi:
Madde 4-

İlan:
Madde7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin
ilanların toplantı gününden en az
on gün öııce Türkiye Ticaret Sicili
yapılması
Gazetesi 'nde
zorun!udur.
Şirketin İdaresi:
Madde 8--

Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınana Kadar
T C Kimlik No-Lu
Aydınevler Malı. Kırçiçeği Cad.
4B/2 Maltepe/İstanbul Adresinde
İkamet Eden, Sema Sarıoğlu Şirket
Müdürü olarak seçilmiştir. Yetki
Şekli: Münferiden temsil ve ilzama
yetkilidir.

***********

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi ilzam edecek imzalar
ortaklar kurulu tarafından tesbit,
tescil ve ilan olunur.
Hesap Dönemi:
Madde 10--

Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı Şirketin
kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin Aralık
ayının otuz birinci günü sona erer.
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B) şirket çalışma konusunda
giren malların satımını yapabilmek
için teşhir ve satış mağazaları
dükkan!ar açabilir

I) şirket maksat ve mevzuu
çerçevesinde
daha
rasyonel
biçimde organizasyonu için, ynrt
içi ve yurt dışı şirketlerle ortaklık
kurabilir. Bu alanda danışmanlık
hizmetleri verebilir, kitap, dergi,
broşür yayınlattırabilir. Şirket
bütün bu maksat ve mevzuunun
tahakkuku için yukarıda belirtilen
işletme mevzuu çerçevesinde
kalmak şartı ile tüm hakları iktisap
ve borç!arı iltizam edebilir

C) konusu ile ilgili i thalat ihracat
komisyonculuk
mümessillik
acentalık işleri yapabilir

D) konusu ile ilgili kurulmuş ve
kurulacak ol an şirketlere iştirak
edebilir

Adresi
Halkalı
Merkez
Malı.Tuna Cad. No 10 A/4
Küçükçekmece/İstanbul 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres,
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye
Ti caret Sicil Gazetesi 'nde il an
ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş
adrese yapılan tebligat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan
edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş
şirket için bu dutum fesih sebebi
sayılır.
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E) konusu ile ilgili aracılık
yapmamak kaydıyla mevzuatın
kıymetli evrak olarak nitelendirdiği
menkul değeri eri satın alabilir
gerektiğinde satabilir kurulmuş ve
kurulacak yerli ve yabancı kamu ve
özel kuruluş! ara ait muhtelif nevide
şirketlerin hisse senetlerini intifa
senetlerini ortak! ık paylarını ve
tahvillerini
satın
alabilir
gerektiğinde satabilir

Şirketin Merkezi İstanbul ili
Küçükçekmece ilçesi.dir.

N

F) konusu ile ilgili marka ihtira
beratı know how ustalık ve diğer
sınai mülkiyet haklarını iktisap
edebilir devir ve ferağ edebilir.
Bunlar üzerinde lisans antlaşmaları
yapabilir. Ayrıca sair maddi ve
distribütörlük
fikri
haklar
mutemetlik
bayilik! er
ticari
vekillik danışmanlık ani aşmaları
hususunda bilcümle akit ve
muamele! er yapabilir

G) şirket amaç ve konusunu
gerçekleştirmek
ıçın
gayrimenkullar ulaşım ve diğer
araçlar alır satar kiralar kiraya verir
ipotek eder alır irtifak gibi aynı
hakiar iktisap edebi lir inşa at i :fraz
ve tevhid kat irtifakı kat mülkiyeti
tesis eder ipotekleri uzatabilir
değiştirir fek eder kira!ar kir aya

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket
sözleşmesini değiştirmek suretiyle
uzatılıp kısaltıl abilir.
Sermaye:
Madde6-

Şirketin sermayesi her biıi 25 .00
Türk Lirası değerinde 4000 paya
ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası
olup, bunun;

4000 Paya Karşılık Olan
100.000,00 Türk Lirası Sema
Sarıoğlu
tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
esas sermaye paylarının itibari
değerlerinin 1/4 ü şirketin

Ticaret
İstanbul
Müdürlüğünden

S icil

İlan Sıra No: 13783
Mersis No: 0 301056002500013
Ticaret Sicil No: 926549
Ticaret Unvanı:
DİRİN DANIŞMANLIK İÇ
VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Karın Dağıtınıı:
Madde 11-

Şirketin net döııem karı yapılmış
her
çeşit
masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktardır. Net döııem karından her
yıl o/o.5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktar, genel kurul
karan ile pay sahiplerine kar payı
ol arak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.
Yedek Akçe:
Madde ll-

Genel kanuni yedek akçe
ödenmiş sermayenin %20 sine
ulaşıncaya kadar ayrılır . Bu
miktarın azalması halinde yeniden
genel kanuni yedek akçe ayrılmaya
devam olunur. Genel kanuni yedek
akçe ile bu sözleşme hükümlerine
göre ayrılması gereken miktar net
döııem karından ayrılmadıkça pay
sahiplerine kar dağıtılamaz.
Kanuni Hükümler:
Madde 13--

Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır.
Sema Sarıoğlu
(10/A)(ll/433793)

2-Konusu ile ilgili olarak
özelleştirmede dahil olmak üzere
yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve
özel ihalelere katılabilir ve
taahhütlerde bulunabilir.
3-Konusu ile ilgili olarak
ve
yurtdışında
yurti çinde
mümessillik! er alabilir ve ya
mümessillikler verebilir.
4-Konusu ile ilgili olarak
yurtiçinde ve yurtdışında fuarlara
iştirak edebilir;sergi, konferans v .b.
toplantılar tertipleyebilir.
5-Konusu ile ilgili olarak
distribütörlük, acentelik ve bayilik
ihdas edebilir.
6-Taşınır ve taşınmazları satın
alabilir, inşa edebilir, kiraya
verebilir, ipotek tahsis edebilir ve
fes edebilir, menkul rehni alabilir
veya verebilir, satış vaadi, rehin ve
ipotekte dahil olmak üzere merıkul
ve gayrimenkulle ilgili olarak her
çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas
edebilir, başkaları 1 ehine bu hak! arı
tesis edebilir, tapu kütüğüne ve
ilgili sicili ere şerh ve tescil
ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin,
ticari işletme rehni ve ipotekte
dahil olmak üzere bu nevi hakları
tesis ve tecil ettirebilir, üçüncü
kişilerden ipotek alabilir veya
üçüncü kişilere ipotek devredebilir,
şirket lehine tesis edilen ipotek ve
rehinlerin fek edebilir, sahip
ve
menkul
bulunduğu
gayrimenkulleri ipotek rehin ve
ticari işietme rehnide dahil olmak
üzere kendisi veya üçüncü kişiler
adına her nam ve ne şekilde olursa
olsun teminat olarak gösterebilir.
Her türlü mali , ticari, idari ve
hukuki işi emi gerçek! eştirebilir,
i thalat ve ihracat yapabilir.
7-Lisans, imtiyaz, marka, patent,
know-how, teknik bilgi, sair fikri
ve sınai mülkiyet haklarının iktisap
edebilir, tecil ettirebilir, satın
alabilir, kullanabilir, kiralayabilir,
devredebilir, lisans verebilir ve
bunlara
ilişkin
söz! eşmeler
akdedebilir.
8-Mevcut veya ileride kurulacak
yerli veya yabancı, gerçek veya
tüzel kişilerle iş birliği yapabilir,
bunlarla yeni şirket kurabilir veya
teşebbüslere girişebilir, yerli ve
yabancı şirket ve işletmeleri
tamamen veya kısmen devralabilir,
bu şirket veya işletme! erin
sermayesine iştirak edebilir,
şirketlere kurucu olarak katılabilir,
aracılık faaliyetleri yapmamak
kaydıyla şirketlerin hisselerini
satın alabilir, sahibi olduğu
hisseleri satabilir.
9-Poliçe, bono, çek, tahvil,
varant, finansman bonosu ve
benzeri kıymetli evrak borç senedi
ve sair kabili devir belgeleri keşide,
tanzim,
kabul
ve aracılık
yapmamak kaydıyla ciro, imza ve
ihraç edebilir.
10-Yürürlükteki mevzuata göre
yabancı uyruklular ı istihdam
edebilir.
11 -Aracılık yapmamak şartı ile
şirket fonlarının değerlendirilmesi
için her ürünü, hisse senedi ve
tahvili alabilir ve bunları teminat
olarak verebilir.
12-Yurti çinde ve yurt dışında
bulunan şirketleri devir, birleşme,
nevi değiştirme ve tasfiye
i ş1em!erini yapar ve şirketlere mali
danışmanlık hizmeti verir.
13-Ticari, mali ve idari tüm
alanlarda iş planlaması, iş
geliştirme ve fizibilite yapabilir.
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n) Şirket faaliyetini sürdürmek
için her türlü bina, i malathane,
fabrika, depo vs gibi yerlerin
inşaatını yapabilir veya başkasına
yaptırır.

H) şirket maksat ve mevzuu
çerçevesinde bilcümle araç, gereç
ve ihracatını yapabilir.

tescilinden önce ödenmiş olup, geri
kalan ¾ 'ü ise genel kurulun
alacağı kararlara göre şirketin
tescilini izi eyen yirmidört ay için de
ödenecektir. Bu husustaki ilanlar
söz! eşmesinin
şirket
ilan
maddesine göre yapılır.
Bu sermayenin tamamı nakit
olarak karşılanmıştır.

Adres: T.Özal Millet Caddesi
No:38/34 Çekirdekçi İşhanı Fatih
İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
09.06.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.
Tescil

Edilen

Hususlar:

Kuruluş, Şirket Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

İstanbul
16.
Noterliğinin
02/06/2014 tarihli ve 5055
yevmiye numarası ile Anasözleşme

o

Şirket
kanunen
m)
yasaklanmamış her türlü malın
perakende alımını satımını ithalat
ve ihracatını yapar.

verir kira akdini tapuya tescil
ettirir. Gayrimenkullerle ve aynı
haklarla her türlü ve çeşit iltizamı
ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir

13 HAZİRAN 2014 SAYI: 8590

İstanbul
16.
Noterliğinin
06/06/2014 tarihli ve 5275
yevmiye numarası ile Düzeltme
Beyannamesi.

it

(Baştarafı 609. Sayfada)
1) Demir, çelik ve alaşımları ile
ilgili dökümhaneler haddehaneler
kurmak buralara hammadde yarı
mamul işletme malzemesi makine
alet ve yedek parça sağlamak,
bunların imali, alım satım, ithalat
ve ihracatını yapmak. Her nevi
demir hırdavat el aletleri elektrikli
makine ve aksamını, imalatı, alım
satım, ithalat ve ihracatını yapmak.
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SAYFA: 610

Kuruluş:
Madde1-

Aşağıdaki adi arı, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir Limited
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No: 1
Kurucunun Adı ve Soyadı:
MARWAN M SALIH SALIH
Yerleşim Yeri : Yar muk Malı.
Um Al-Maarık Cad. NO:34
ANBAR Irak //Irak
Uyruğu: IQ
Kimlik No: Vergi Kimlik
Numarası: 7 410568635
Sıra No: 2
Kurucunun Adı ve Soyadı:
ISMAEL SALMAN MOSLEH
MOSLEH
Azameye
Yer leşim
Yeri:
Mah.Zabeta Caddesi No: 18
Bağdat Irak //Irak
Uyruğu: IQ
Kimlik No: Vergi Kimlik
Numarası: 6220650532
Şirketin Unvanı:
Madde2-

Şirketin
unvanı
Dirin
Danışmanlık iç Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi dir.
Amaç Ve Konu:
Madde 3--

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
1-Yurtiçinde ve yurtdışında
finans, ekonomi, ti cari, mali ve
idaıi tüm alanlarda yönetim, finans
danışmanlığı yapmak kaydıyla, her
türlü danışmanlık ve yönetim
hizmeti vermek ve tüm bu
al anlarda iştigal eden kamu, yerli
ve yabancı özel sektör kuruluş ve
şirketlerinin danışmanlığını ve
yönetimini üstlenmek.

(Devamı 611. Sayfada)
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