
SAYFA: 578 

(Baştarafı 577 . Sayfada) 
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:Erdal Kaya 
Uyruk:Türkiye 
İmza ...... 

Sıra No:2 
Kurucu:Resul Kaya 
Uyruk:Türkiye 
İmza ....... 

(2/ A)(22/383702) 

İstanbul Ticaret Sicili 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 119202 
Mersis No: 0845057420200001 
Ticaret 

200310-5 
Sicil/Dosya 

Ticaret Ünvanı 

No: 

TOA HAVACILIK ANONİM 
ŞİRKETİ 

Adres: Maslak Mahallesi 
Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit. 
No: 255/B02 Sarıyer/İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen belgelere istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
17.7.2019 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil 
Kuruluş 

Edilen 

1. Kuruluş

Hususlar: 

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, 
yerleşim yeri ve uyruğu yazılı 
kurucu tarafından bir Anonim 
Şirket kurulmuş bulunmaktadır. 

Sıra No: 1 
Kurucu: MAMINIAINA 

RA VATOMANGA 
Adres: LOT 164 AF 

AMBOAROY ANTEHIROKA 
105 AMBOHIDRATRIMO 
ANTANANARIVO/MADAGASK 
AR 

Uyruk: MADAGASKAR 
Kimlik No: A ******5 

2. Şirketin Unvanı
Şirketin unvanı TOA Havacılık

Anonim Şirketi dir. 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 24 TEMMUZ 2019 SAYI: 9875 

3. Amaç ve Konu
1.Her türlü hava yolu taşıma

araçlarının alımı, satımı, 
kiralanması ve hava yolu taşıma 
araçları ile yolcu Ve yük 
taşımacılığı yapılması, 

2.Her türlü Hava yolu yolcu
taşıma araçlarının mürettebatıyla 
birlikte kiralanması, 

3.Hava yolu yolcu
araçlarının satışına 
yapmak, 

taşıma 
aracılık 

4.Hava yolu yolcu taşıma
araçlarının ithalat, ihracat toptan ve 
perakende satışını yapmak, 

5.Yurt içinde ve yurt dışında
turistik amaçlı geziler ve turlar 
düzenlemek. Yerli ve yabancı 
turistlerin yurt içinde ve yurt 
dışında konaklama, seyahat taşıma, 
rehberlik hizmetlerini yürütmek. 

6.Her türlü seyahat acenteleri
kurmak, kurulmuş acentelere ortak 
olmak. 

7 .Her türlü gemi ve yat 
işletmeciliği yapmak, gemi ve yat 
kiralamak. 

8.Ticari amaçlı her türlü motorlu 
araç kiralama hizmetleri verebilir. 

9 .Hava araçları ile ambulans 
hi=etleri vermek. 

10.Her türlü hava, deniz, kara
vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası 
ve uluslararası yolcu taşımacılığı 
yapmak. 

11.Her türlü inşaat taahhüt işleri;
konut, iş yeri, ticarethane 
inşaatlarını yapmak, satmak, kendi 
hesabına arazi ve arsalar almak 
bunlar üzerinde veya başkalarına ait 
arsa ve araziler üzerinde kat 
karşılığı binalar yapmak. 

12.Yurt içinde ve yıırt dışında her
türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat 
taahhüt ve montaj işleri yapmak ve 
müstakil konut, iş hanları, 
fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, 
park ve bahçe düzenlemeleri ve 
turistik tesisler, tatil köyleri inşa 
etmek ve kiraya vermek. 

13.Türkiye sınırları içinde veya
yabancı ülkelerde, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşları tarafından 
kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, 
teklif alma ve pazarlık usulü ile 
ihaleye çıkarılacak her türlü küçük 
ve büyük yapıların her türlü inşaat 
işlerini anahtar teslimi taahhüt 
etmek. 

14.Türkiye Cumhuriyeti devleti
bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı 
resmi kuruluşların, kamu iktisadi 
teşebbüsleri, iktisadi devlet 
teşekkülleri, kamu iktisadi 
kuruluşları, kamu bütçeli daireler, 
mahalli idareler, belediyeler, yapı 
kooperatifleri, özel sektör 
kuruluşları tarafından yıırt içinde ve 
yurt dışında ihaleye çıkarılan 
inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, 
kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, 
üstyapı, dekorasyon, restorasyon 
işlerinin yeniden veya onarımı 
ihalelerine katılınak, teklif vermek, 
ihale şirkette kalırsa ihale 
sözleşmesi gereği işi yapmak ve 
teslim etmek. 

15.Prefabrike inşaat ve 
meskenler yapmak, yaptırmak ve 
bunları satmak, kiraya vermek. 

16.Her türlü havuz inşaatı ve
arıtma işlemleri yapmak. 

17 .Her türlü dekorasyon işleri, 
tamirat ve boya işleri yapmak 

18.Çeşitli malların ithalatını,
ihracatını, toptan ve perakende 
ticaretini yapmak. 

Şirket Yukarıda Belirtilen 
Amaçları Gerçekleştirmek İçin; 

a.Faaliyet konuları ile ilgili
olarak, acenteler, mümessillikler, 
şubeler açmak ve pazarlamacılık 
faaliyetinde bulunmak. 

b.Faaliyet konuları ile ilgili
olarak, yurtiçi ve yurtdışından 
makine ve ekipman kiralamak, 
satın alınak ve satmak, 

c.Faaliyet konuları ile ilgili
olarak tesisleri kiralamak, satın 
alınak, satmak ve işletmek, 

d.Faaliyet konuları ile ilgili
olarak her türlü menkul ve 
gayrimenkul mal ve araç edinmek, 
bunları işletmek, satın almak, 
satmak, ipotek almak ve vermek, 
gayrimenkule müteallik, tevhit, 
ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve 
benzeri tüm işlemleri yapmak, 
Şirketlin leh ve aleyhine ayni haklar 
tesis etmek, 

e.Kendi ihtiyacı için para temini 
amacıyla yerli veya yabancı şirket 
ve bankalardan uzun, orta ve kısa 
vadeli krediler alınak, müşterek 
borçlu ve müteselsil kefil olınak 
veya yalnızca kefil olınak, 

f.Faaliyet konuları ile ilgili
olarak yerli ve/veya yabancı 
şirketler ile anlaşmalar yapıp, 
yurtiçi ve yurtdışında ihalelere 
girmek ve taahhütte bulunmak, 

g.Kurucu olarak katıldığı ve
iştirak ettiği mevcut veya kurulacak 
şirketlerin idare ve teknik 
organizasyonlarını sağlamak, 

h.Faaliyet konusu ile ilgili yerli
ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye 
şirketleri, adi şirket ve gerçek 
kişilerle yabancı sermayeli 
şirketler, adi ortaklıklar ve iş 
ortaklıkları kurmak, kurulmuş 
ortaklıklara katılmak, bunların 
hisse senetlerini ve tahvillerini 
aracılık etmemek kaydıyla alınak 
ve satmak, 

i.Faaliyet konularına giren sınai
ve ticari yatırımlarda bulunmak, 

j.Amacı ile ilgili olarak marka, 
ihtira beratı, (know-how) ve diğer 
sınai mülkiyet haklarını iktisap 
etmek, devir ve ferağ etmek ve 
bunlar üzerinde lisans anlaşmaları 
yapmak. 

k. Yurt içi ve yurt dışı
kaynaklardan her türlü nakdi ve 
ayni kredi temin edebilir ve tahvil 
satın alabilir maksat ve mevzuu ile 
ilgili her türlü menkul ve 
gayrimenkuller üzerinde şirket 
lehine ipotek tesis etmek veya 
bunlar üzerinde hakları iktisap 
etme. 

1. Şirket taşınmazlarını gerek
şirketin ve gerekse üçüncü şahıs ve 
şirketlerin bankalardan alacağı 
kredilerin (borçların) teminatını 
teşkil etmek üzere ipotek verebilir. 

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili 
Sarıyer ilçesi' dir. 

Adresi Maslak Mahallesi 
Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sit. 
No: 255/B02 Sarıyer/İstanbul 

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 esas 
sözleşmesini değiştirmek suretiyle 
uzatılıp kısaltılabilir. 

6. Sermaye

Şirketin sermayesi, beheri 25,00 
Türk Lirası değerinde 2000 paya 
ayrılmış toplam 50000,00 Türk 
Lirası değerindedir. Bu payların 
tamamı nama yazılıdır. 

-Beheri 25,00 Türk Lirası
değerinde 2000 adet paya karşılık 
gelen 50000,00 Türk Lirası 
MAMINIAINA RA V ATO
MANGA tarafından nakdi, olarak 
taahhüt edilmiştir. 

Nakden taahhüt edilen payların 
itibari değerlerinin 12500,00 TL'si 
şirketin tescilinden önce 
ödenmiştir. 

Nakden taahhüt edilen payların 
geri kalan kısmı ise yönetim 
kurulunun alacağı kararlara göre 
şirketin tescilini izleyen 24 ay 
içinde ödenecektir. 

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel 
Kurul tarafından Türk Ticaret 
Kanunu Hükümleri çerçevesinde 
seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir 
yönetim kurulu tarafından 
yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 
yıldır. 

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 
3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. 

A*******5 Kimlik No.lu LOT 
164 AF AMBOAROY 
ANTEHIROKA 105 
AMBOHIDRA TRIMO ANTANA
N A R I  V O /  M A D A G A S K A R  
adresinde ikamet 
MAMINIAINA 

eden, 
RAVATO-

MANGA Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak seçilmiştir. 

8. Şirketin İdaresi Ve Temsili

Şirketin Yönetimi ve dışarıya 
karşı temsili Yönetim Kurulu'na 
aittir. Şirket tarafından verilecek 
bütün belgelerin ve yapılacak 
sözleşmelerin geçerli olabilmesi 
için, bunların şirket unvanı altına 
konmuş ve şirketi temsile yetkili 
kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir. Yönetim kurulu, temsil 
yetkisini bir veya daha fazla 

murahhas üyeye veya müdür olarak 
üçüncü kişilere devredebilir. En az 
bir yönetim kurulu üyesinin temsil 
yetkisini haiz olması şarttır. 

Yönetim kurulu, düzenleyeceği 
bir iç yönergeye göre, yönetimi, 
kısmen veya tamamen bir veya 
birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
uçuncü kişiye devretmeye 
yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin 
yönetimini düzenler; bunun için 
gerekli olan görevleri tanımlar, 
yerlerini gösterir, özellikle kimin 
kime bağlı ve bilgi sunmakla 
yükümlü olduğunu belirler. 
Yönetim kurulu, istem üzerine pay 
sahiplerini ve korunmaya değer 
menfaatlerini ikna edici bir biçimde 
ortaya koyan alacaklıları, bu iç 
yönerge hakkında, yazılı olarak 
bilgilendirir. 

Yönetim kurulu, temsile yetkili 
olınayan yönetim kurulu üyelerini 
veya 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 yönetim kurulu 
müteselsilen sorumludur. 

9. Temsile Yetkili Olanlar,
Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı 

Temsile Yetkili Olanlar Ve 
Temsil Şekli: 

İlk 3 Yıl için A *******5 Kimlik 
No'lu, LOT 164 AF AMBOAROY 
ANTEHIROKA 105 
AMBOHIDRA TRIMO ANTANA
N A R I  V O /  M A D A  G A S K A  R 
adresinde ikamet eden, 
MAMINIAINA RA V ATO
MANGA (Yönetim Kurulu 
Başkanı) Temsile Yetkili olarak 
seçilmiştir. 

Yetki Şekli: 
Temsile Yetkilidir. 

Görev Dağılımı: 

Münferiden 

İlk 1 Yıl için MAMINIAINA 
RAVATOMANGA Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 

10. Genel Kurul

Genel Kurullar, olağan ve 
olağanüstü toplanırlar. Olağan 
toplantı her faaliyet dönemi 
sonundan itibaren üç ay içinde 
yapılır; olağanüstü toplantı ise, 
Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde 
ve zamanlarda toplanır. Genel kurul 
toplantılarında, her pay sahibinin 
oy hakkı, sahip olduğu payların 
itibari değerleri toplamının, şirket 
sermayesinin itibari değerinin 
toplamına oranlanmasıyla 
hesaplanır. Pay sahibi genel kurul 
toplantılarına kendisi katılabileceği 
gibi pay sahibi olan veya olmayan 
bir temsilci de yollayabilir. Şirket 
genel kurul toplantılarında, Türk 
Ticaret Kanununun 
409.maddesinde yazılı hususlar

(Devamı 579 . Sayfada) 
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