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Metal Hırdavat
a.
Bilumum
hırdavat
malzemelerinin pazarlanmasını,
ithalatını, ihracatını, toptan alımını
satımını yapmaktır.
b. Yurt içi ve yurt dışında her
türlü demir, çelik, döküm veya
sarıdan mamul cıvata, somun, kapı
kolu, gijon, bağlantı elemanlarının
alımı, satımı, imalatı, ithalatı,
ihracatı ve ticaretini yapmak.
c. Her türlü kesici takım
malzemelerini almak, satmak,
imalatını yapmak. Bu ürünlerin
tamir ve bakımlarını yapmak,
yedek parçalarını almak, satmak,
ithalat ve ihracatını yapmak.
d. Her nevi sınai yarı mamul ve
mamul; matkap uçları, elmas
matkap uçları, raybalar, kesici
ağızlar, bıçaklar, testere ağızları,
her türlü el aletleri, zımpara taşları,
zımpara kumu, polisaj, parlatma
malzemeleri, iş makineleri, çeşitli
güç ve tonajlardaki presler, vinçler,
saç kıvırma ve işleme tezgahları
metal işleyen makineler, profil
kesme ve taşlama takım tezgahları,
her nevi ölçü aletleri, kaynak
makineleri, transformatörler, her
nevi arabalı ve benzeri şeritler,
motor yağ ve devir daim
pompaları, filtre pompaları, bilyalı
rulo veya makaralı rulmanlar ve
bunların çeşitli aksam ve parçaların
imalatı, alımı, satımı, ithalatı,
ihracatını yapmak.
e. Her türlü sanayi kolunda
kullanılan ölçü, ayar, tamir ve
bakım
malzemelerinin,
avadanlıklarının, teçhizat ve
hırdavatın alımı, satımı, imalatı,
ihracatı.
f. Her türlü kilit ile ilgili ham
maddenin, yarı mamullerin veya
mamullerin alımını, satımını,
imalini, ithalat ve ihracatını
yapmak.
Plastik Ve Ambalaj
a. Lastik, kauçuk ve plastik
profil ve profille ilgili her türlü
mamul ve malzemenin imalatı,
ithalat ve ihracatını yapmak.
b. Plastik hammaddeleri alım
satımını yapmak.
c.
Plastik
kalıpların
ve
makinelerin imalat ve satışını
yapmak.
d. Toz, granül veya levha
plastikten mamul tabak, çatal,

4. Merkez
Şirketin merkezi İstanbul İli
Esenler ilçesi'dir.
Adresi Oruçreis Mahallesi
Tekstilkent Cad. No: 10 Ah/Zl 1
Esenler/İstanbul'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres,
ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan
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
durum fesih sebebi sayılır.
5. Süre
Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren sınırsız'dır.

11. Hesap Dönemi
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının
1. gününden başlar ve Aralık
ayının 31. 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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12. Karın Tes piti ve Dağıtımı
Şirketin net dönem karı yapılmış
her
çeşit
masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktardır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktar, genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutan eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.

8. Temsil
Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi temsil edecek imzalar genel
kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur. Müdürler, şirkete
hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atanacak olanların
görev ve yetkileri, hazırlanacak iç
yönergede açıkça belirlenir. Bu
durumda iç yönergenin tescil ve
ilanı zorunludur. İç yönerge ile
ticari vekil ve diğer tacir
atanamaz.
yardımcıları
Yetkilendirilen ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere
verecekleri her tür zarardan dolayı
müdürler müteselsilen sorumludur.
9. Genel Kurul
Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağan
genel kurul, her yıl hesap
döneminin sona ermesinden
itibaren 3 ay içinde; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her
ortağın oy hakkı, esas sermaye
paylarının itibari değerine göre
hesaplanır. Genel kurul toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez
adresinde
veya
yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

10. İlan
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Kanunu'nun 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak kaydıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az on beş gün önce yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır. Genel kurulun
toplantıya çağınlmasına ait ilanlar,
toplantı gününden en az on gün
önce Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yapılır.

3. Amaç ve Konu
konusu
faaliyet
Başlıca
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde
her türlü malın ve hizmetin
ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve
pazarlaması konularında faaliyette
bulunmak ve konusu ile ilgili
danışmanlık yapmaktır
Yukarıdaki
amaçları
gerçekleştirmek için aşağıdaki
konularda faaliyette bulunabilir.
1- Yurt içinde ve dışında her
nevi kara, hava ve deniz nakil
vasıtaları ile yük ve eşya
taşımacılığı,
nakliye
komisyonculuğu yapmak.
2- İşletme faaliyeti ile ilgili her
türlü nakil vasıtaları alır, satar,
kiralar ve kiraya verir.
3- Yurt içinde ve yurt dışında
paket, zarf ve kargo taşımacılığı
yapmak. Araçlı araçsız kurye
hizmetleri vermek.
4- Hava, deniz ve kara yolları ile
her nevi kargonun nakliyesini,
tahmil ve tahliyesini yapmak.
5- Her türlü işyeri depo ve
tesisleri kurabilir kiralayabilir.
6- Çalışma alanı ile ilgili her
türlü araç, gerec, makine, nakil
vasıtası, bilumum hammadde ve
malzemeleri ve yedekleri, yardımcı
aksesuar, aparat ve tesisler ile
tamamlayıcı mallarını alabilir,
ithalini, ihracını, satımını ve
kiralamasını yapabilir
Şirket
amacını
7gerçekleştirmek için her türlü
gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde
ayni ve şahsi her türlü hakları tesis
edebilir, ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir.
8- Yurt dışındaki yabancı kişi ve
kuruluşların, Türkiye' den ithal
edecekleri mal ve hizmetlerin
tesliminde, işbu ithal edilen mal ve
hizmetlerin
bedellerinin
ödenmesinde ,işbu ithal edilen mal
ve hizmetler ile ilgili her türlü ticari
işler ve işlemlerin yürütülmesinde
aracılık
komisyonculuk
ve
hizmetleri verebilir.
9- Her türlü emlak, her türlü
gayrimenkul ve özellikle siteler,
plazalar,
marketler, depolar,
soğuk hava depoları, villa tatil
köyleri, devre mülk, apart otel,
motel, kamping gibi turistik
tesisler, organize sanayi bölgeleri,
spor kompleksleri, mesken, ev,
apartman, işyeri, arsa, arazi gibi
gayrimenkulleri almak, satmak,
satın almak, kiralamak, kiraya
vermek.
10- Her türlü inşaat taahhüt
işleri; konut, işyeri, ticarethane
inşaatlarını yapmak, satmak, kendi
hesabına arazi ve arsalar almak
bunlar üzerinde veya başkalarına
ait arsa ve araziler üzerinde kat
karşılığı binalar yapmak.
11- Yurt içinde ve yurt dışında
her türlü resmi ve özel sektöre ait
inşaat taahhüt ve montaj işleri
yapmak ve müstakil konut, iş
hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve
ve
bahçe
park
göletler,
düzenlemeleri ve turistik tesisler,
tatil köyleri inşa etmek ve kiraya
vermek.
12- Yurt içinde ve yurt dışında
turistik amaçlı geziler ve turlar
düzenlemek. Yerli ve yabancı
turistlerin yurt içinde ve yurt
dışında konaklama, seyahat taşıma
ve konusu ile ilgili danışmanlık
hizmetlerini yürütmek.
13- Her türlü seyahat acenteleri
kurmak, kurulmuş acentelere ortak
olmak.

13. Yedek Akçe
Yedek akçelerin ayrılması
hususunda
Türk
Ticaret
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.
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3. Amaç ve Konu

7. Şirketin İdaresi
Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar
*********** Kimlik No'lu ,
Kazım Karabekir Malı. 805/1 . Sk.
Yılmazlar Aprtı Blok No: 6 İç Kapı
No: 3 Gaziosmanpaşa / İstanbul
adresinde ikamet eden, Mesut
Yılmaz Müdür olarak seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.
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14. Kanuni Hükümler
sözleşmesinde
şirket
Bu
bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.
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2. Unvan
Şirketin unvanı Neyra Metal
Hırdavat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi dir.

6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri
100,00 Türk Lirası değerinde 5000
paya ayrılmış toplam 500000,00
Türk Lirası değerindedir.
-Beheri 100,00 Türk Lirası
değerinde 5000 adet paya karşılık
gelen 500000,00 Türk Lirası Mesut
Yılmaz tarafından nakdi, olarak
taahhüt edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların
itibari değerlerinin 125000,00
TL'si şirketin tescilinden önce
ödenmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların
geri kalan kısmı ise şirketin
tescilini izleyen 24 ay içinde
ödenecektir.
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1. Kuruluş
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı,
yerleşim yeri ve uyruğu yazılı
kurucu tarafından bir Limited
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No 1
Kurucu Mesut Yılmaz
Adres: Kazım Karabekir Malı.
805/1. Sk. Yılmazlar Aprtı Blok
No: 6 İç Kapı
No: 3
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: **************

kaşık, bardak, ayran ve yoğurt
kapları, su kapları, gıda maddesi ve
meşrubat kapları, şişe, kapak ve
benzeri plastik kapların, leğen,
kova, bidon gibi plastik mutfak
eşyalarının imalatını, ithalatını,
ihracatını yapmak.
e. Plastikten mamul hortum,
örtü, branda, boru, vana, eklem
parçaları, sulama sistemleri,
oluklar dirsekler, vidalar, plastik tel
örgüler gibi tarımda ve ziraatte
kullanılan
plastik
eşyaların
imalatını, ithalatını, ihracatını
yapmak.
f. İnşaat sanayi ve konutlarla
ilgili her türlü plastikten mamul
boru, doğrama, kapı, pencere,
sineklik, dekorasyon ve süs eşyası,
gibi
masa
sandalye
ve
malzemelerin imalatını, ithalatını,
ihracatını yapmak.
g. Her türlü plastik ambalaj
ürünlerinin ham, mamul, yarı
mamul maddelerinin imali, satışı,
pazarlaması, ithalatı ve ihracatını
yapmak.
h. PVC, plastik, poliüretan, keçe
ve kauçuktan mamul konveyör
taşıma bandı, silindir kaplama
bantları, teflon ve polyester
konveyör bantları, güç transmisyon
kayışları, plastik kayışlar, varyatör
kayışları, zaman kayışları, sonsuz
kayışlar V kayışları, plastik ve
çelik konveyör zincirleri ve
ekipmanları, mekanik güç aktarma
ve birleştirme elemanları imalatı,
ithalatı ve ihracatını yapmak,
i. Her türlü hurda plastik
atıklarının toplanarak granül hale
dönüştürmek,
j. Polyester depo ve küvet imali,
ithali, ihracı, alımı ve satımını
yapmak.
k. Polyester levha imali, ithali,
ihracı, alımı ve satımını yapmak.
1. Her türlü plastik ve kağıttan
mamul ambalaj kutusu, ambalaj
malzemesi, mukavva kutu imalatı,
alımı satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak
Şirket amacını gerçekleştirmek
için her türlü gayrimenkul alabilir
satabilir kiralar, kiraya verir.
Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her
türlü hakları tesis edebilir, ipotek
alabilir, ipotek verebilir ve
ipotekleri fek edebilir. Şirket
gayrimenkulleri üzerinde irtifak,
intifa,
sükna,
gayrimenkul
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu
daireleri nezdinde cins tashihi,
ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile
ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçekleştirebilir.
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(Baştarafı 386. Sayfada)
25.5.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakırköy
45.Noterliği'nin
22.5.2017 tarihli ve 13145 yevmiye
numarası ile anasözleşme

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu Mesut Yılmaz
Uyruk Türkiye
İmza
(3/A)(29/280701 )

Sicili
Ticaret
İstanbul
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 11237
Mersis No: 0772071710600001
Ticaret Sicil/Dosya No: 856005
Ticaret Ünvanı
SMART İTHALAT
İHRACAT DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Balabanağa Mahallesi
Ordu Cad. No: 12/2 Fatih/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
25.5.2017 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
2.Noterliği'nin
Zeytinburnu
24.5.2017 tarihli ve 16521 yevmiye
numarası ile anasözleşme
1. Kuruluş
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı,
yerleşim yeri ve uyruğu yazılı
kurucu tarafından bir Limited
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No 1
Kurucu ISMAEL SALMAN
MOSLEH
KHARTOUM
Adres
ALRİYADH MURABAA 7 /
SUDAN
Uyruk SUDAN
Kimlik No: ************
2. Unvan
Şirketin unvanı Smart İthalat
İhracat Dış Ticaret Limited Şirketi
dir.

(Devamı 388. Sayfada)

31 MAYIS 2017 SAYI: 9337

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri
1000,00 Türk Lirası değerinde
1000 paya ayrılmış toplam
1000000,00
Türk
Lirası
değerindedir.
-Beheri 1000,00 Türk Lirası
değerinde 1000 adet paya karşılık
gelen 1000000,00 Türk Lirası
ISMAEL SALMAN MOSLEH
tarafından nakdi, olarak taahhüt
edilmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların
itibari değerlerinin 250000,00
TL'si şirketin tescilinden önce
ödenmiştir.
Nakden taahhüt edilen payların
geri kalan kısmı ise şirketin
tescilini izleyen 24 ay içinde
ödenecektir.

12. Karın Tespiti ve Dağıtımı
Şirketin net dönem karı yapılmış
her
çeşit
masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktardır. Net dönem karından her
yıl %5 genel kanuni yedek akçe
ayrılır; kalan miktar, genel kurul
kararı ile pay sahiplerine kar payı
olarak dağıtılır. Kar payı, esas
sermaye payının itibari değerine,
yerine
getirilen ek ödeme
yükümlülüğünün tutarı eklenmek
suretiyle oluşacak toplam miktara
oranla hesaplanır.
13. Yedek Akçe
Yedek akçelerin ayrılması
Türk
Ticaret
hususunda
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler
şirket
Bu
sözleşmesinde
bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu hükümleri
uygulanır.
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7. Şirketin İdaresi
Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar
*********** Kimlik No'lu,
ALRİYADH
KHARTOUM
MURABAA 7 / SUDAN adresinde
ikamet eden, ISMAEL SALMAN
MOSLEH
Müdür
olarak
seçilmiştir.
Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.

11. Hesap Dönemi
Şirketin hesap yılı, Ocak ayının
1. gününden başlar ve Aralık
ayının 31. günü sona erer. Fakat
birinci hesap yılı, Şirketin kesin
olarak kurulduğu tarihten itibaren
başlar ve o senenin aralık ayının
otuz birinci günü sona erer.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: ISMAEL SALMAN
MOSLEH
Uyruk SUDAN
İmza
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8. Temsil
Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi temsil edecek imzalar genel
kurul tarafından tespit, tescil ve
ilan olunur. Müdürler, şirkete
hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı
yetkiye sahip ticari vekil veya diğer
tacir yardımcıları olarak atayabilir.
Bu şekilde atanacak olanların
görev ve yetkileri, hazırlanacak iç
yönergede açıkça belirlenir. Bu
durumda iç yönergenin tescil ve
ilanı zorunludur. İç yönerge ile
ticari vekil ve diğer tacir
atanamaz.
yardımcıları
Yetkilendirilen ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere
verecekleri her tür zarardan dolayı
müdürler müteselsilen sorumludur.
9. Genel Kurul
Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağan

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 4 Nisan 2017
Karar No: 5597/55
Kararlar
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Yönetim
Kurulu
aşağıdaki
kararları alınıştır.
Personel Kararı
Bankamızın
sınırlı
yetki
çerçevesini belirleyen ve tescil ve
ilan edilmek suretiyle yürürlüğe
konulan, 22.02.2017 tarih ve
2017/1 sayılı İç Yönerge hükümleri
dairesinde;

(5/A)(29/280699)

BANKALAR
Ticaret
İstanbul
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 509868

Sicil

Ticaret Ünvanı
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
ZEYTİNBURNU BULVAR
ŞUBESİ
Ticari
Merkezi:
İstanbul
Gökalp
Zeytinburnu
Mah.58.Bulvar Cad. No.49- 51

Sicil

Ticaret Ünvanı
KUVEYT TÜRK KATILIM
BANKASI A.Ş. BAŞAKŞEHİR
ŞUBESİ
Ticari
Merkezi:
İstanbul
Başakşehir
Başak
Mah.Ertuğrulgazi Cad. No.21- 2E
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden
8.5.2017 tarih 11384 sayı ile onaylı
yönetim kurulu karar özetinin tescil
ve ilanı istenmiş olmakla, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki
vesikalara
dayanılarak 25.5.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

2- Aşağıdaki tabloda adı soyadı
belirtilen
unvanları
ve
personelimizin tabloda belirtildiği
şekilde eski Şubeleri adına imza
yetkilerinin iptal edilmesine ve
yeni Şubeleri adına, şube işlerine
özgü müştereken imza yetkisi
verilmesine;

Adı Soyadı: Orhan Kabataş
Unvanı: Yönetici Yardımcısı
Eski Şubesi: Zeytinburnu Bulvar
Şubesi
Yeni Şubesi: İmza Derecesi: Birinci
TC Kimlik No : 29669002408
Adı Soyadı: Ayşegül Suay
Unvanı: Yetkili
Eski Şubesi: Yeni
Şubesi:
Zeytinburnu
Bulvar Şubesi
İmza Derecesi: İkinci
TC Kimlik No : 29849253484
oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Yavuz CANEVİ (İmza)
Genel Müdür Ve Üye
Ümit LEBLEBİCİ (İmza)
Üye
Yvan L.A.M. DE COCK (İmza)
Üye
Jean
Henri
Xavier
GUILMINEAU (İmza)
Başkan Vekili
Dr. Akın AKBAYGİL (İmza)
Üye
Ayşe AŞARDAĞ (İmza)
Üye
Pascal Jean FISCHER (İmza)
Başkan Vekili
Jean Paul SABET (İmza)
Üye
Sabri DAVAZ (İmza)
Üye
Alain
Georges
FONTENEAU (İmza)
Üye
Jacques Roger
RININO (İmza)

Jean

Auguste

Marie

(3/A)(29/280280)

KOOPERATİFLER
Ticaret
İstanbul
Müdürlüğü
Sicil Numarası : 337993

Sicil

Ticaret Ünvanı
TASFİYE HALİNDE S.S.
İMECE BEYT KONUT YAPI
KOOPERATİFİ

co
m

tescil

25.5.2017 tarihinde
edildiği ilan olunur.

Ticaret
İstanbul
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 676122

Kuveyt Türk Katılım Bankası
A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
Kararı
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 03.05.2017
Toplantı Nosu: 1686
Kurul
Hamad
Ü yeleri:
Abdulmohsen AL MARZOUQ
Adnan Ertem
Khaled N. AL FOUZAN
Mohamad AL MIDANI
Mazin S.A. S. AL NAHEDH
Nadir Alpaslan
Fawaz KH E ALSALEH
Ahmad S. AL KHARJI
Ufuk Uyan
Toplantı Gündemi 1. Genel
Müdürlük ve Şube personellerinin
imza
yetkisi
konusunun
görüşülmesi.
Karar No; L
Aşağıda isim, görev yeri, Ünvan
ve imza yetki dereceleri belirtilen
Genel Müdürlük ve
Şube
personellerine;
21.11.2014
tarihinde 25607 yevmiye sayılı
19.11.2014 tarih ve 1605 nolu
Yönetim Kurulu kararı ile kabul
edilerek O 1.12.2014 tarihinde tescil
olunan Türk Ticaret Kanunu'nun
367. Maddesi ile Banka Esas
Sözleşmesinin 34/3 ve 35 inci
maddeleri Uyarınca Yönetim ve
Temsil Yetkisinin Kısmen veya
Tamamen Devrine İlişkin İç
Yönerge'de zikredilen esaslar
işlerine
Banka
dahilinde,
hususta
her
münhasıran
müştereken kullanılmak üzere
Bankayı temsil ve ilzam yetkisi
verilmesine ve Ticaret Sicil
Müdürlüğü'nde tesciline karar
verilmiştir.
Başakşehir Şubesi
I. Derece İmza Yetkilileri
Hatice
Duran
T.C.No.29342061524 Başakşehir
Şubesi Kıdemli Yönetmen
Köseoğlu
Mustafa
T.C.No.31108961122 Başakşehir
Şubesi Yönetmen

Ticari
Merkezi:
İstanbul
Gaziosmanpaşa Salihpaşa Cad.
Can Sok. No. 23/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Kooperatifin 19.5.2017 tarih genel
kurul kararının, 19 .5.2017 tarihli
tasfiye sonu beyanının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun
olarak
ve
Müdürlüğümüzdeki
vesikalara
dayanılarak 25.5.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

r.

5. Süre
Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren sınırsız'dır.

10. İlan
Genel
kurulun
toplantıya
çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil
olmak üzere Şirkete ait ilanlar
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yapılır.? Genel kurul toplantılarına
ilişkin ilanların toplantı gününden
en az on gün önce yapılması
zorunludur.

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Üsküdar 6.Noterliğinden
16.5.2017 tarih 37226 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki
vesikalara
dayanılarak

it
o

4. Merkez
Şirketin merkezi İstanbul ili
Fatih ilçesi'dir.
Adresi Balabanağa Mahallesi
No:
Ordu
Cad.
12/2
Fatih/İstanbul'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres,
ticaret siciline tescil ve Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
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 durum fesih sebebi
sayılır.

genel kurul, her yıl hesap
döneminin sona ermesinden
itibaren 3 ay içinde; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her
ortağın oy hakkı, esas sermaye
paylarının itibari değerine göre
hesaplanır. Genel kurul toplantıları
ve bu toplantılardaki karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir.
Genel kurul, şirketin merkez
adresinde
yönetim
veya
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

M
o

(Baştarafı 387 . Sayfada)
14- Her türlü hava, deniz, kara
vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası
ve uluslararası yolcu taşımacılığı
yapma.

n

SAYFA: 388

AL
Abdulmohsen
Hamad
MARZOUQ imza
Adnan Ertem imza
(Toplantıya Katılamadı)
Khaled N. AL FOUZAN
Mohamad AL MIDANI imza
Mazin S.A.S. AL NAHEDH
nnza
Nadir Alpaslan imza
Fawaz KH E ALSALEH ımza
Ahmad S. AL KHARJI imza
Ufuk Uyan imza
(5/A)(29/280371)

Genel
Tutanağı

Kurul

Toplantı

Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu
İmece
Beyt
Konut
Yapı
Kooperatifi'nin 2016 hesap yılına
ait tasfiye sonu olağan kapanış
genel kurul toplantısı yapılmak
üzere 19.05.2017 tarihinde Cuma
gunu Saat: 15.00'de Merkez
Mahallesi Ali Galip Bey Caddesi
Diyar İş Merkezi No:15 Kat: 2
Büro
No:25
Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Temsilcisi İbrahim Özcan'ın
ve
toplanıldı
gözetiminde
saat
15:00'de
toplantının
başlatılmasına çağrıyı yapan
organca (yönetim kurulu) karar
verildi.
toplantısına
Genel
Kurul
başlamadan
yapılan
önce
incelemelerde;
a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili
duyurunun 01.04.2017 tarihinde 7
(Yedi) ortağa elden imza karşılığı
tebliğ edildiği görüldü.
b) Yönetim Kurulunca, 1163
sayılı Kooperatifler Kanununun
26'ıncı maddesindeki niteliklere ve
Ortaklar Kayıt
Defterindeki
kayıtlara uygunluğu onaylanarak
hazırlanan ve ortakların imzasına
sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı
7 (Yedi) ortaktan, 2 (iki) asil
ortağın, 2 (iki) ortağın vekaleten
katılımı ile toplam 4 (dört) ortağın
toplantıda
hazır
bulunduğu,
toplantının açılması için gerekli
çoğunluğun
mevcut
olduğu
anlaşılmıştır.
Toplantıya katılan Bakanlık
Temsilcisi genel kurula hitaben
bilgi verildi.
Gündem Maddeleri
Madde 1: Açılış yönetim kurulu
başkanı Zayim Bilir tarafından
açıldı.
Başkanlık
divanının
teşkilinde Divan başkanlığına
Güngör Demirtutan, katipliğe ve
oy sayım memurluğuna Zayim
Bilir oy birliği seçildiler.
Madde 2: Divana genel kurul
tutanaklarını imzalama yetkisi oy
birliği ile verildi.
Madde 3: 2016 yılına ait yönetim
kurulu (tasfiye kurulu) raporu
(Devamı 389. Sayfada)

