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(Baştarafı 506. Sayfada) 
paya ayrılmış toplam 100000,00 
Türk Lirası değerindedir. 

-Beheri 500,00 Türk Lirası
değerinde 200 adet paya karşılık 
gelen 100000,00 Türk Lirası 
SÜLEYMAN BİRKAN 
YEDİKARDEŞ tarafından nakdi, 

olarak taahhüt edilmiştir. 

Nakden taahhüt edilen payların 
itibari değerleri, 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 
205******76 Kimlik No'lu, 
İstanbul/Kadıköy adresinde ikamet 
eden, SÜLEYMAN BİRKAN 
YEDİKARDEŞ Müdür olarak 
seçilmiştir. Yetki Şekli: 
Münferiden Temsile Yetkilidir. 

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 
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 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 
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 SÜLEYMAN BİRKAN 

YEDİKARDEŞ 
Uyrıık Türkiye 
İmza 

(5/A)(28/61377) 

İstanbul Ticaret 
Müdürlüğü'nden 

İlan Sıra N o: 17805 

Sicili 

Mersis No: 0385145501500001 
Ticaret 

231089-5 
Sicil/Dosya No: 

Ticaret Ünvanı 
FEDA ÇELİK VE 

KUYUMCULUK TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Alemdar 
Molla Fenari Sk. 
Fatih/İstanbul 

Mahallesi 
No: 26/2-

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
24.1.2020 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil 
Kuruluş 

Edilen 

1. Kuruluş

Hususlar: 

Aşağıdaki adları, soyadları, 
ünvanları, yerleşim yerleri ve 
uyrııkları yazılı kurucular arasında 
bir Limited Şirket kurulmuş 
bulunmaktadır. 

Sıra No: 1 
Kurucu: BEKİR EROĞLU 
Adres: İstanbul/Esenler 
Uyrıık: Türkiye 
Kimlik No: 526******12 

Sıra No: 2 
Kurucu: TARKAN DALKILIÇ 
Adres: İstanbul/Tuzla 
Uyrıık: Türkiye 
Kimlik No: 346*****10 

2. Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı FEDA ÇELİK 
VE KUYUMCULUK TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ <lir. 

3. Amaç ve Konu 
Kuyumculuk

-Her türlü altın (külçe altın
hariç), mücevher, gümüş, bronz, 
platin, elmas, safir, inci, pırlanta, 
yakut, zümrüt ve diğer kıymetli 
madenlerden ve taşlardan mamul 
her türlü mücevherat, bilezik, 
kolye, yüzük, saat gibi süs ve takı 
eşyalarının imalatını yapmak, 
başkalarına imal ettirmek, almak, 
satmak, ithalatını ve ihracatını 
yapmak. 

-Ayar evleri, tamir atölyeleri
kurmak, işletmek. 

İnşaat 

-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik 
işleri yapmak, resmi ve özel 
inşaatlar yapmak. 

-Resmi ve özel kamu kurum ve 
kuruluşların inşaat işleri, tüneller, 
limanlar, fabrikalar, yollar, 
köprüler, bentler, barajlar, 
lojmanlar idare binaları gibi 
yapılar, resmi kurum ve hizmet 
binaları, beton, asfalt, karayolu, 
liman binaları, iş hanları, ticari 
yapılar, atölyeler, imalathaneler ile 
her türlü toplu konut, kooperatif 
meskenleri, kara ve demir yolları, 
hava meydanları, istasyonlar, 
otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı 
mağaza, pazar işyeri, otel, motel, 
villa, pansiyon, hastane, cami, 
dispanser, sağlık merkezleri, ilk 
yardım tesisleri ve benzeri devlet 
yapıları gibi bayındırlık tesisleri, 
tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim 
merkezleri, öğrenci yurtları, gölet 
ve iskele, turistik konaklama, uçuş 
pistleri, sportif ve tamamlayıcı 
tesisler ve petrol, doğalgaz boru 
hatları, kanal içme suyu, su 
kanalları, drenaj tesisleri, sulama 
ve kanalizasyon işlerinin inşasını 
yapmak, taahhütlerde bulunmak. 

-Şirket ahşap, yarı ahşap ve
betonarme toplu konut, özel konut, 
her türlü devlet inşaatları yapabilir. 
Kendi adına yapmış olduğu 
inşaatları pazarlayabilir. 

-Kat karşılığı mesken ve işyerleri 
inşaatları yapmak, sözleşmeler 
yapmak, bu mesken ve işyerlerinin 
tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve 
çevre düzenlemelerini yapmak. 

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü 
inşaat tesisat elektrik ve hafriyat 
konularında taahhütlerde 
bulunmak ve yerine getirmek, 

-Yurt içi ve yurt dışında her türlü 
yol stabilize çalışmaları, beton, yol, 
asfalt çalışmaları yapmak ve 
taahhütleri yerine getirmek. 

-Fabrika ve tesislerin komple
inşaatının ve montaj işlerinin 
yapımı ve petrol boru hatları.diğer 
boru hatları, yüksek ve alçak 
gerilim elektrik tesisatları.enerji 
nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer 
havi nakil hatları yapım ve montaj 
işlerini.onarım değişim ve 
restorasyon işlerini 
yapmak. yaptırmak. 

İnşaat Malzemeleri 

-İnşaat malzemeleri (demir,
çelik, bakır, çivi, alüminyum ve 
mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, 
kiremit, alçı, çimento, fayans, 
seramik, marley vb.) imalatı, alım 
satımı, ithalat ve ihracatını 
yapmak. 

-İnşaat işlerinde kullanılan her 
türlü demir, çelik, bakır, çivi, 
alüminyum ve mamulleri, tuğla, 
ateş tuğlası kiremit, kireç, 
doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış 
kum, mermer, mozaik, fayans, 
seramik, vitrifiye, marley, parke, 
armatür, pvc boru ve birleştirme 
parçaları, temiz su ve birleştirme 
parçaları, izolasyon malzemeleri, 
duvar kağıdı, boya, banyo ve 
mutfak aksesuarları, hazır kapı, 
merdiven ve bütün elektrik 
malzemelerinin alım, satımı, ithalat 
ve ihracatını yapmak. 

Demir-Çelik 

Her türlü demir-çelik ürünleri; 
Saç, çiuko, pirinç, bakır, sarı, 
zamak, galvaniz saç, külçe, platina, 
U demiri, L demiri, flanş, boru 
eklenti parçalarının alımı, satımı, 
imalat, ithalat ve ihracatını 
yapmak. 

Her türlü boru, dikişli ve çelik 
çekme boru ve bunların bağlantı 
parçalarının alımı, satımı, 
ihracatını ve ithalatını yapmak. 

Demir Hırdavat 

Bilumum hırdavat 
malzemelerinin pazarlanmasını, 
ithalatını, ihracatını, toptan alımını 
satımını yapmaktır. 

Yurt içi ve yurt dışında her türlü 
demir, çelik, döküm veya sarıdan 
mamul cıvata, somun, gıJon, 
bağlantı elemanlarının alımı, 
satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve 
ticaretini yapmak. 

Her türlü kesici takım 
malzemelerini almak, satmak, 
imalatını yapmak. Bu ürünlerin 
tamir ve bakımlarını yapmak, 
yedek parçalarını almak, satmak, 
ithalat ve ihracatını yapmak. 

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. 

Her türlü sanayi kolunda 
kullanılan ölçü, ayar, tamir ve 
bakım malzemelerinin, 
avadanlıklarının, teçhizat ve 
hırdavatın alımı, satımı, imalatı, 
ihracatı. 

Yurt içinde ve yurt dışında her 
türlü resmi ve özel inşaatın elektrik 
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tesisatını yapmak, yaptırmak, 
taahhütlere girmek, bu işler için 
gerekli organizasyonları kurmak 

Demir Çelik Üretim 

Her çeşit ham demir, çelik ve 
alaşımlarını, döküm, dövme ve 
pres mamullerini, pik döküm, çelik 
boru ve ek parçalarını, her çeşit 
hadde mamullerini, kok ve tali 
mahsullerini imal ve istihsal etmek. 

Yukarıda yazılı işler ıçın 
lüzumlu maden cevherlerini ve 
yardımcı maddelerini aramak, 
bunları istihraç etmek veya 
ettirmek ve işletmek. 

Çelik konstrüksiyon, teknolojik 
teçhizat, vinç, galvanizli çelik 
konstrüksiyon imal etmek, 
mekanik ve ısıl işlemlerini 
yapmak, her nevi metal işleme ile 
kaplama tesislerini kurup işletmek, 
her çeşit çelik konstrüksiyon 
inşaat, mühendislik, imalat ve tesis 
kurma işlerini yapmak ve 
yaptırmak. 

İşletme 
saflıasında 

faaliyetlerinin her 
hasıl olabilecek 

artıkların kıymetlendirilmesi için 
lüzumlu tesisleri kurup işletmek. 

Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri 
kurmak ve işletmek, gerektiği 
hallerde rıhtım, iskele ve liman 
tesis etmek ve işletmek, iskele ve 
limanı gerektiği hallerde yap-işlet
devret yöntemi ile tesis etmek, 
konuyla ilgili şirket kurmak veya 
iştirak etmek. 

İmalat ve istihsal için gerekli her 
türlü madde ve malzemeleri yurt 
içinden ve yurt dışından temin 
etmek. 

Yurt içinde ve yurt dışında her 
türlü mal ve hizmetin 
pazarlamasını yapmak, satış 
deposu, bayilik, temsilcilik, büro, 
mağaza ve ticari müesseseler 
kurmak veya ortak olmak. 

Aracılık faaliyeti ve Meukul 
Kıymet Portföy İşletmeciliği 
niteliğinde olmamak üzere, faaliyet 
konularıyla ilgili iştiraklerde 
bulunmak. 

Yurt içi ve yurt dışı firmalarla 
lisans, tekuik beceri (Know-How) 
ve benzeri anlaşmaları yapmak, 
fabrika kurulması ile ilgili ihale ve 
taahhütlere girmek, bilgi ve 
teknoloji satmak veya satın almak. 

Faaliyet konuları ile ilgili olarak 
mühendislik ve müşavirlik hizmeti 
yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki 
ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak 
etmek veya işbirliği yapmak. 
Faaliyet alanındaki konularda 
eğitim, araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 

Ürettiği bütün maddeleri 
konuyla ilgili tekuik esaslara uygun 
olarak imalini veya fason imal 
edilmesini, bu imalatın kalite 
kontrollerinin yapılmasını 
sağlamak, 

Şirket amaç ve konusu ile ilgili 
her nevi tesis ve gayrimenkul 
almak, satmak, ınşa etmek, 
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507(Baştarafı .Sayfada) 
ettirmek, kiralamak, kiraya 
vermek, bunlar üzerinde ipotek, 
rehin ve ayni haklar esiş etmek 
veya ettirmek. 

Şirketin amaç ve konusu 
kapsamına giren diğer faaliyetlerde 
bulunmak. 

Spor tesisleri ve kompleksleri 
kurmak, bu amaçla kurulu spor 
kulüplerini işletmek veya 
kurulacak şirketlere iştirak etmek. 

Elektrik piyasası mevzuatına 
uygun olarak esas itibariyle kendi 
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını 
karşılamak üzere otoprodüktör 
lisansı çerçevesinde üretim tesisi 
kurmak, elektrik ve ısı enerjisi 
üretmek, üretim fazlası olması 
halinde söz konusu mevzuat 
çerçevesinde, üretilen elektrik ve 
ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi 
lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve 
serbest tüketicilere satmak ve ticari 
olmamak kaydıyla tesis ve ilgili 
tüm teçhizat ve yakıtın ithal 
edilebilmesine ilişkin faaliyette 
bulunmak. 

Pazarcılık 

- Her türlü pazar yeri alım satım
ve pazarcılık işleriyle ilgili meyve, 
sebze ve giyim perakende ticareti 
yapmak. 

- Her türlü perakende pazar
tezgahlarını kiraya vermek, devir 
yapmak 

Semt pazar tahtalarının 
işletilmesi ve kiralanması 

Pazarcılık faaliyetinde 
bulunarak, semt pazarlarında 
tezgah açmak sebze ve meyve 
perakende olarak satmak. 

4. Şirketin Merkezi

Şirketin Merkezi İstanbul İli 
Fatih İlçesi' dir. 

Adresi Alemdar Mahallesi Molla 
Fenari Sk. No: 26/2- Fatih/İstanbul 
'<lir. 

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. Bu süre şirket 
sözleşmesini değiştirmek suretiyle 
uzatılıp kısaltılabilir. 

6. Sermaye ve Pay Senetlerinin
Nev'i 

Şirketin sermayesi, beheri 
200,00 Türk Lirası değerinde 1000 
paya ayrılmış toplam 200000,00 
Türk Lirası değerindedir. 

-Beheri 200,00 Türk Lirası
değerinde 500 adet paya karşılık 
gelen 100000,00 Türk Lirası 
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BEKİR EROĞLU tarafından 
nakdi, 

-Beheri 200,00 Türk Lirası
değerinde 500 adet paya karşılık 
gelen 100000,00 Türk Lirası 
TARKAN DALKILIÇ tarafından 
nakdi, 

olarak taahlıüt edilmiştir. 
Nakden taahhüt edilen payların 

itibari değerleri, 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 
346******10 Kimlik No'lu, 
İstanbul/Tuzla adresinde ikamet 
eden, TARKAN DALKILIÇ 
Müdür olarak seçilmiştir. Yetki 
Şekli: Münferiden Temsile 
Yetkilidir. 

Aksi Karar Alınıncaya Kadar 
526******12 Kimlik No'lu, 
İstanbul/Esenler adresinde ikamet 
eden, BEKİR EROĞLU Müdür 
(Müdürler Kurulu Başkam) olarak 
seçilmiştir. Yetki Şekli: 
Münferiden Temsile Yetkilidir. 

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 
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 kan yapılmış 
her çeşit masrafların 
çıkarılmasından soma kalan 
miktardır. Net dönem karından her 
yıl %5 genel kanuni yedek akçe 
ayrılır; kalan miktar, genel kurul 
karan 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 
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 BEKİR EROĞLU 
Uyruk Türkiye 
ımza 

Sıra No 2 
Kurucu TARKAN DALKILIÇ 
Uyruk Türkiye 
ımza 

(5/A)(28/61110) 

STATÜ TADİLLERİ 

İstanbul Ticaret Sicili 
Müdürlüğü'nden 

İlan Sıra No: 18372 
Mersis No: 0007108726700001 
Ticaret 

170026-5 
Sicil/Dosya No: 

Ticaret Ünvanı 
ADAM AKSESUAR 

İTHALAT VE İHRACAT 
SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Adres: Şirinevler Mahallesi 
Meriç Sk. Toyak İş Merkezi Apt. 
No: 11/508 Bahçelievler/İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
24.1.2020 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: Adres 
Tescile Delil Olan Belgeler: 

Bakırköy 37.Noterliği nın 
23.1.2020 tarih 3138 sayı ile 

tasdikli, 21.1.2020 tarihli 2020/01 
sayılı Genel Kurul Kararı 

Adres 
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan 
şirketin merkezi Tahtakale 
Mahallesi Lilyum Sk. Studyo 24 
Sit. Sit. O Apt. No: 3/2/152 
Avcılar/İstanbul Adresinden, 
Şirinevler Mahallesi Meriç Sk. 
Toyak İş Merkezi Apt. No: 11/508 
Bahçelievler/İstanbul Adresine 
Taşınmıştır. 

(2/ A)(28/60550) 

İstanbul Ticaret 
Müdürlüğü'nden 

İlan Sıra No: 18161 

Sicili 

Mersis No: 0758024593400020 
Ticaret 

165914-5 
Sicil/Dosya 

Ticaret Ünvanı 

No: 

EVV AN EV OFİS 
ÜRÜNLERİ DEKORASYON 

VE TİCARET LTD.ŞTİ. 
İSTANBUL ŞUBESİ 

Adres: Orta Mahallesi Latife 
Hanım Sk. No: 1 A Pendik/İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şube 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
24.1.2020 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: Adres 

Tescile Delil Olan Belgeler: 

Kartal 3. Noterliğinin 22.1.2020 
tarih 203 7 sayı ile tasdikli, 
22.1.2020 tarihli 1 sayılı Genel 
Kurul Karan 

Adres 

Yukarıda bilgileri bulunan 
şubenin merkezi Zümrütevler 
Mahallesi Gürcüdağ Sk. Adalife 
Sit. A Blok Apt. No: 24- 26/11 
Maltepe/İstanbul Adresinden, Orta 
Mahallesi Latife Hanım Sk. No: 1 
A Pendik/İstanbul adresine 
taşınmıştır. 

(5/ A)(28/60542) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 18164 
Mersis No: 0798064336200019 
Ticaret 

975595-0 
Sicil/Dosya 

Ticaret Ünvanı 
WAHL ELEKTRİKLİ 

ALETLER TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

Eski Ticaret Ünvanı: 
WAHL TÜKETİCİ 

ÜRÜNLERİ TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

No: 

Adres: Caddebostan Mahallesi 
Çam Fıstığı Sk. No: 2/6 
Kadıköy/İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 

24.1.2020 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: Ünvan, 
Adres 

Tescile Delil Olan Belgeler: 

Beyoğlu 35.Noterliğinin 
22.1.2020 tarih 1968 sayı ile 
tasdikli, 15.1.2020 tarihli 1 sayılı 
Genel Kurul Kararı 

İçeriği Değişen Maddelerin 
Yeni Hali 

Ünvan 
Madde 2-

Şirketin ünvanı W AHL 
ELEKTRİKLİ ALETLER 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
'<lir. 

Adres 
Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan 
şirketin merkezi Barbaros 
Hayrettin Paşa Malı. 1992 
Sk.No.14 K.6 D.58 Esenyurt 
İstanbul Adresinden, Caddebostan 
Mahallesi Çam Fıstığı Sk. No: 2/6 
Kadıköy/İstanbul Adresine 
Taşınmıştır. 

(3/ A)(28/61088) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 18250 
Mersis No: 0651054429900016 
Ticaret Sicil/Dosya No: 44720-5 

Ticaret Ü nvanı 
ÖDECİK GIDA MEŞRUBAT 
PAZARLAMA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Selahaddin 
Mahallesi 1625. Sk. 
Esenyurt/İstanbul 

Eyyubi 
No: 6 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
24.1.2020 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: 
Sermaye Artırımı 

Tescile Delil Olan Belgeler: 

Bakırköy 54.Noterliği' nın 
16.1.2020 tarih 1641 sayı ile 
tasdikli, 16.1.2020 tarihli Ol sayılı 
Genel Kurul Kararı 

İçeriği Değişen Maddelerin 
Yeni Hali 

Sermaye Artırımı 
Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 
1000,00 Türk Lirası değerinde 
1000 paya ayrılmış toplam 
1000000,00 Türk Lirası 
değerindedir. 

Bu sermayenın dağılımı 
aşağıdaki gibidir: 

HÜSEYİN ÖDECİK: Beheri 
1000,00 Türk Lirası değerinde 
1000 adet paya karşılık gelen 
1000000,00 Türk Lirası, 

tarafından muvazaadan ari 
olarak tamamen taahlıüt edilmiştir. 
Eski sermayenın tamamı 

(Devamı 509 . Sayfada) 
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