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(Baştarafı 329 . Sayfada) 
ve esaslar dahilinde 
yapmak. 

7- Besicilik ve 
yetiştiriciliği yapmak. 

kesimi 

hayvan 

8- Her türlü besihane, 
kuluçhane, kesimhane, derihane, 
tabakhane, hayvani yağ eritme 
tesısı, buzhane ve soğukhava 
tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve 
işletebilir 

9- Hayvanlardan elde edilen et
mamullerinin (Salam, sucuk, 
pastırma, sosis) üretimi, işlenmesi, 
alımı, satımı, ithali ve ihracatını 
yapar. 

1 O- Et ve et mamullerinin 
üretimi ile ilgili entegre tesisler 
kurar. 

11- Her türlü ham ve orijinal
hayvan bağırsağı ve suni bağırsak 
ürünlerinin yurt içi ve yurt dışından 
alınması, satılması, pazarlama, 
paketleme, depolama, dağıtım, 
ithalat ve ihracatını yapmak. 
Konusu ile ilgili bayilikler almak, 
vermek, şubeler açmak. 

12- Her türlü gıda maddelerini
almak, satmak, gıda maddelerini 
paketlemek için tesisler kurmak, 
işletmek, kiralamak, kiraya 
vermek. 

13- İnsanların beslenmesinde
önemli bir etkinliği olan ve gıda 
sektörüne konu teşkil eden her nevi 
sıcak, soğuk, dondurulmuş, 
kurutulmuş ve konsantresi 
yapılmış besin maddelerinin 
pazarlanması konusunda toptan ve 
perakende satış yapmak amacı ile 
gerekli olan satış mağazalarını 
açmak ve işletmek. 

14- Her türlü bebek mamalarını
almak, satmak, imalat, ithalat ve 
ihracatını yapmak. 

15- Bebek mamaları ile ilgili
ham, yan mamul ve mamul 
maddelerini almak, ihracatını 
yapmak. 

16- Her türlü dana, sığır, koyun,
kuzu, keçi eti alımı, satımı, ithali 
ve ihracı, toptan ve perakende 
satışını yapmak. Her türlü kümes 
hayvanları; piliç, tavuk, ördek, 
kaz, bıldırcın, devekuşu eti alımı, 
satımı, ithali, ihracı. 

1 7- Her türlü yumurta üretimi, 
alım satımı, ithalat ve ihracatını 
yapmak. 

18- Her türlü besihane, 
kuluçhane, kesimhane, derihane, 
tabakhane, hayvani yağ eritme 
tesısı, buzhane ve soğukhava 
tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve 
işletebilir. 

19- Şirket başlıca bakliyat türü
olan kırmızı ve yeşil mercimek, 
her türlü kuru fasulye, nohut ve 
nohuttan mamul leblebi, pırınç, 
buğdaydan mamul ince ve kalın 
bulgur üretmek, ürettiği bu 
mamullerin paket ve ambalajını 
yapmak, yurt içinde ve yurt 
dışında pazarlamak. 

20- Her türlü tohum geliştirme,
üretme ve iyileştirme çalışmaları 
yapmak. 

21- Her türlü bakliyat, hububat
ve her türlü tarım ürünlerinin 
üretimi, alımı, satımı, ithalatı, 
ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını 
yapmak. 

22- Kuru taneli gıda 
maddelerinin her nevi baklagillerin 
temini, toptan ve perakende 
satışını, ithalatını ve ihracatını 
yapar. 

23- Her nevi kuru ve yaş soğan,
patates, sarımsak ürünlerinin 
üretimi, ithalatı ve ihracatını 
yapmak. 
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24- Hayvansal yemlerin alımı,
satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. 
Yem kırma tesislerinin kurulması, 
işletilmesi, hayvan yemlerinin 
alım, satımı, ithalatı ve ihracatını 
yapmak. 

25- Her türlü süt ve süt
ürünlerinin alımını, satımını, 
toptan ve perakende pazarlamasını, 
ithalatını, ihracatını ve imalatını 
yapmak ve yaptırmak. 

26- Her türlü nebati ve bitkisel
yağların alımını, 
imalatını yapmak. 

satımını, 

27- Her çeşit peynir, yoğurt,
kaymak imalatı. 

28- Zeytin alım satımı, ithalat ve 
ihracatını yapmak. 

29- Her türlü zeytinyağı,
ayçiçek, mısırözü, fındık ve balık 
yağlarının toptan ve perakende 
ticaretini yapmak. 

30- Her çeşit canlı hayvan alımı,
satımı, pazarlamasını, ithalat ve 
ihracatını yapmak. Her türlü eti 
yenebilir, canlı hayvanların usul 
ve esaslar dahilinde kesimi 
yapmak. 

31- Besicilik 
yetiştiriciliği yapmak. 

ve hayvan 

32- Her türlü besihane, 
kuluçhane, kesimhane, derihane, 
tabakhane, hayvani yağ eritme 
tesısı, buzhane ve soğukhava 
tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve 
işletebilir 

4. Merkez

Şirketin Merkezi İstanbul İli 
Şişli İlçesi'dir. 

Adresi Mecidiyeköy Mahallesi 
Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. Bahar 
Apt. Apt. No: 5 
A/Şişli/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. 

6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri 25,00

Türk Lirası değerinde 800 paya 
ayrılmış toplam 20000,00 Türk 
Lirası değerindedir. 

- Beheri 25,00 Türk Lirası
değerinde 800 adet paya karşılık 
gelen 20000,00 Türk Lirası Mesut 
Demir 

tarafından nakdi, 
olarak taahhüt edilıniştir. 
Nakden taahhüt edilen payların 

itibari değerlerinin 5000,00 TL'si 
şirketin tescilinden önce 
ödenmiştir. 

Nakden taahhüt edilen payların 
geri kalan kısmı ise şirketin 
tescilini izleyen 24 ay içinde 
ödenecektir. 

7. Şirketin İdaresi
Şirketin işleri ve işlemleri genel

kurul tarafından seçilecek bir veya 
birkaç müdür tarafından yürütülür. 

Aksi Karar Alınıncaya Kadar 
*********** Kimlik No'lu,
Aşıkveysel Malı. Buğday Sk. 
Goldtower Sitesi A Blok No: 11 İç 
Kapı No: 47 Ataşehir/İstanbul 

Adresinde İkamet Eden, Mesut 
Demir Müdür Olarak Seçilmiştir. 
Yetki Şekli: Münferiden Temsile 
Yetkilidir. 

8. Temsil
Şirketi müdürler temsil ederler.

Şirketi temsil edecek imzalar genel 
kıırul 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 
yardımcıları atanamaz. 
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
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. 

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.

12. Karın Tespiti Ve Dağıtımı
Şirketin net dönem karı yapılınış

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. 

13. Yedek Akçe
Yedek akçelerin ayrılması

hususunda Türk Ticaret 
Kanununun 519 ila 523. maddeleri 
hükümleri uygulanır. 

14. Kanuni Hükümler
Bu şirket sözleşmesinde 

bulunmayan hususlar hakkında 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

Kurucular 
Sıra No: 1 
Kurucu: Mesut Demir 
Uyruk: Türkiye 
İmza: ....... . 

(2/ A)(8/460280) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Müdürlüğü'nden 

İlan Sıra No: 23650 
Mersis No: 0946025262700001 
Ticaret Sicil/Dosya No:97752-5 

Ticaret Ünvanı 
YEGANE AKADEMİ 

EĞİTİM DANIŞMANLIK 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Y enibosna Merkez 
Mahallesi Değirmenbahçe Cad. 
Aırporthıll Sit. C Apt. No: 11 C/14 
Bahçelievler/İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
6.9.2017 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: 
Kuruluş 

Tescile Delil Olan Belgeler: 
bakırköy 51.noterliği'nin 

6.9.2017 tarihli ve 18896 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: Gülnihal Yegane Akşit 
Adres: Göktürk Merkez Malı. 

Çamlıca Sk. Polaris Sitesi A-BL 
Blok No: 4/2 İç Kapı No: 3 
Eyüp/İstanbul 

Uyruk: Türkiye 
Kimlik No: ********** 

2. Unvan
Şirketin unvanı Yegane 

Akademi Eğitim Danışmanlık 
Limited Şirketi dir. 

3. Amaç Ve Konu
a-Her sektörden gerçek ve tüzel 

kişileri aynca kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetkililerini biraraya 
getirecek haftalık toplantılar 
düzenleyerek, iş geliştirme 
eğitimleri ile iş olanaklarını 
geliştirme ve iş akısını 
gerçekleştirebilme inıkanı 
sağlamak adına organizasyon 
faaaliyetinde bulunmak ve bunlara 
danışmanlık yapmak, eğitimler 
düzenlemek. 

b-Her türlü iş geliştirme
organizasyonları ıçın sergi ve 
panayır alanı, kongre merkezi, 
merkez kompleksi işletmek, kiraya 
vermek, kiralamak ve danışmanlık 
yapmak. Yetkili mercilerden izin 
almak kaydıyla yurt içinde ve yurt 
dışında ticaret yapan kişileri 
biraraya getirmek için 
organizasyonlar yapmak. 

c- Organizasyon faaliyetleriyle
ilgili her türlü danışmanlık hizmeti 
vermek. 

d- Reklamcılıkla ilgili olarak
hediyelik eşya ve promosyon 

ürünlerinin alımını, satımını, 
ithalat ve ihracatını yapmak. 
Promosyon ürünlerini fason olarak 
yaptırmak. 

Şirket amacını gerçekleştirmek 
için her türlü gayrimenkul alabilir 
satabilir kiralar .kiraya verir bunlar 
üzerinde ayni ve şahsi her türlü 
haklan 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. 

Şirket amacını gerçekleştirmek 
için her türlü makinalan, araç ve 
gereçleri, taşıt araçlarını alabilir, 
satabilir ve kiralayabilir. Şirket 
amaç ve konularla ilgili ithalat, 
ihracat, dahili ticaret, 
komisyonculuk, acentelik ve 
mümessillik yapabilir. 

Şirket amacını gerçekleştirmek 
için, üyelik sistemi oluşturabilir ve 
üyelik kartı dağıtabilir. 

Şirket amacını gerçekleştirmek 
için yurt içinde ve yurt dışında 
fuarlara katılabilir. Yurtiçinde ve 
yurtdışında şubeler, irtibat büroları 
kurabilir. 

iştigal konusu ile ilgili markalar, 
modeller, resimler, hususi imal ve 
üretim usulleri, ihtira haklan ve 
beratları gibi gayri maddi haklar 
iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta 
bulunabilir. 

4. Merkez
Şirketin merkezi İstanbul ili

Bahçelievler ilçesi'dir. 
Adresi Yenibosna Merkez 

Mahallesi Değirmenbahçe Cad. 
Aırporthıll Sit. C Apt. No: 11 C/14 
Bahçelievler/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 99 yıldır. Bu süre esas 
sözleşmesini değiştirmek suretiyle 
uzatılıp kısaltılabilir. 

6. Sermaye
Şirketin sermayesi, beheri 25,00

Türk Lirası değerinde 400 paya 
ayrılmış toplam 10000,00 Türk 
Lirası değerindedir. 

-Beheri 25,00 Türk Lirası
değerinde 400 adet paya karşılık 
gelen 10000,00 Türk Lirası 
Gülnihal Yegane Akşit tarafından 
nakdi, 

olarak taahhüt edilmiştir. 

Nakden taahhüt edilen payların 
itibari değerlerinin 2500,00 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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