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(Baştarafı 707. Sayfada) 
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. 

Karın Dağıtımı: 
Madde 11-

Şirketin net dönem kan 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. 

Yedek Akçe: 
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe 
ödenmiş sermayenin %20 sıne 
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 
dönem karından ayrılmadıkça pay 
sahiplerine kar dağıtılamaz. 

Kanuni Hükümler: 
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret 
Kanununun hükümleri uygulanır 

Özlem Ürentürk 

(5/A)( l 1/278349) 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 60464 
Mers is No: 0396070255000018 
Ticaret Sicil No: 973891 

Ticaret Ünvanı 
GLENMORE PROJE 

İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 

Adres: Balmumcu Malı. 
Barbaros Blv. İba Blokları Çınar 
Apt.No: 24/26 Postakodu:34349 
Beşiktaş İstanbul 

Yukarıda bilgilen verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 
edilen evraka istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
07.05.2015 tarihinde tescil edildiği 
ilan olunur. 

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, 
Şirket Esas Sözleşmesi 

Tescile Delil Olan Belgeler: 
Beşiktaş 1. Noterliğinin 

30.04.2015 tarihli ve 22516 
yevmiye numarası ile anasözleşme. 

Kuruluş: 
Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, 
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı 
kurucular arasında bir Anonim 
Şirket kurulmuş bulunmaktadır. 

Sıra No: 1 
Ortak Kuruluş: GLENMORE 

SOLUTIONS LIMITED 
Adresi: 45 Clarges Street, 

Mayfair Londra WlJ7EP UK 
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Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı 

Vergi Numarası: 3960701462 
Uyruğu: GB 

Şirketin Unvanı: 
Madde 2-

Şirketin unvanı Glenmore Proje 
İnşaat Anonim Şirketi dir. 

Amaç Ve Konu: 
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır. 

-Her türlü inşaat taahhüt işleri,
konut, işyeri, ticarethane inşaatları 
yapmak, satmak, kendi hesabına 
arazi ve arsalar almak bunlar 
üzerinde veya başkalarına ait arsa 
ve araziler üzerinde kat karşılığı 
binalar yapmak. 

-Y urtiçinde ve yurtdışında her
türlü resmi ve özel sektöre ait 
inşaat taahhüt ve montaj işleri 
yapmak ve müstakil konut, iş 
hanları, fabrikalar, yollar, köprüler, 
barajlar, park ve bahçe 
düzenlemeleri, lojmanlar, idare 
binaları gibi yapılar, resmi kurum 
ve hizmet binaları, liman binaları, 
ticari yapılar, atölyeler, 
imalathaneler ile her türlü toplu 
konut, kara ve demir yolları, hava 
meydanları, istasyonlar, otogarlar, 
otoparklar, garajlar, mağaza, işyeri, 
residence, otel, motel, kamping, 
turistik tesisler, plaj, villa, 
pansiyon, pastane, kafeterya, çay 
bahçesi, lokanta, gece kulübü, 
sauna, hamam, açık-kapalı yüzme 
havuzu, konser tiyatro ve sinema 
salonları, hastane, cami, dispanser, 
sağlık merkezleri, ilk yardım 
tesisleri ve benzeri devlet yapıları 
gibi bayındırlık tesisleri, tatil 
köyleri, okul inşaatı, eğitim 
merkezi, öğrenci yurtları, turistik 
konaklama, eğlence merkezleri, 
uçuş pistleri, sportif ve 
tamamlayıcı tesisler, yapmak, 
devir almak, devir etmek ve 
satmak. 

-Yurtiçinde ve yurtdışında her
türlü inşaat, tesisat, elektrik ve 
hafriyat konularında taahhütlerde 
bulunmak ve yerine getirmek. 

-Her türlü inşaat ve yapı
malzemelerinin, bunların her türlü 
aksesuarlarının hammadde ve 
yardımcı malzemelerinin alımını, 
satımını, ithalatını, ihracatını 
toptan ve perakende dahili ticaret 
ve pazarlamasını yapmak. İnşaat 
işlerinde kullanılan demir, çelik, 
bakır, çıvı, alüminyum ve 
mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, 
kiremit, alçı çimento, fırınlanmış 
kum, mermer, mozaik, fayans, 
seramik, vitrifıye, marley, parke, 
armatür, pvc boru ve birleştirme 
parçaları, izolasyon malzemeleri, 
duvar kağıdı, boya, banyo ve 
mutfak aksesuarları, hazır kapı. 
merdiven, asansör ve bütün 
malzemelerin alım satımı, ithalat 
ve ihracatını yapmak. Her türlü 
dekorasyon tamirat ve boya işleri 
yapmak. Dekorasyonla ilgili spor 
salonlarının saha çizimi, boya, 
parke ve cam cila, duvar kağıdı, 
halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, 
fayans, kalebodur, su ve elektrik 
tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 

-İnşaatlarda kullanılan her türlü
plastikten mamul inşaat 
malzemelerinin, bunların 
hammadde, mamul ve yarı 
mamullerinin, bunların makine alet 

ve edevatlarının, alımını, satımını, 
ithalatını, ihracatını, toptan ve 
perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. 

-Türkiye Sınırları içinde ve
yabancı ülkelerde elektronik ve 
elektrikli, mekanik ve 
elektromekanik büyük ve küçük 
aletlerinin, bunların malzeme ve 
aksesuarlarının, alımını, satımını, 
ithalat ve ihracatını toptan ve 
perakende dahili ticaret, 
pazarlamasını, yapabilir. 

-Her türlü cep, araç, mobil ve ev
telefonları, telefon kartları, hazır 
kartlar, smsler, sabit ve cep 
telefonu kontörleri, telefon 
aksesuarları, telefaks, teleks 
cihazları, telefon santrali, portatif 
telefonlar, çağrı cilıazları, bunların 
yedek parça ve aksamları ile 
aksesuarları, Elektronik, elektrikli 
güvenlik ve alarm malzemeleri, 
uydu yayınlarında ve yayınların 
izlenmesinde kullanılan her türlü 
elektrikli ve elektronik malzeme 
yedek parça ve aksamlarının 
güvenlik kameraları ve elektrikli 
bina süsleme ve aydınlatma 
cihazları, elektronik hediyelik 
eşyaların alımı, satımı, ithalatı, 
ilıracatı toptan perakende ticaretini 
ve pazarlamasını yapmak. 

-Her türlü elektronik-elektrik
eşyalar, Buzdolabı, çamaşır 
makineleri, bulaşık makineleri, 
mutfak robotları, rondolar, fotoğraf 
makineleri kameralar, televizyon, 
video, vcd player, dvd, kaset çalar, 
müzik setleri ısıtıcı ve soğutucular, 
her türlü sesli ve görüntülü 
elektronik eşyalar, elektronik 
oyunlar, radyo, teyp, pikap, oyun 
bantları, teyp bantları ile plastik 
ahşap ve metalden mamul mutfak 
ve ev aletleri ve diğer elektrikli, 
elektronik, mekanik, araç ve 
gereçlerin Bilumum hesap 
makineleri, bilgisayar, telefaks, 
teleks cihazları, kablolu veya 
kablosuz telefonlar, cep telefonları, 
telefon santralı, portatif telefonlar, 
çağrı cilıazları, elektronik aletler, 
televizyonlar, radyolar, alıcı ve 
verici cihazlar, televizyon ve 
bilgisayar oyunları, elektronik ölçü 
aletleri, kontrol aletleri, elektronik 
optik okuyucular, elektronik 
haberleşme cihazları, kod 
okuyucuları, fotokopi 
makinelerinin, alımı, satımı 
ithalatı, ihracatı, pazarlaması, 
mümessilliği ve ticaretini yapmak. 

-Görüntülü, görüntüsüz, 
otomatik, elektronik, hafızalı, 
tuşlu, arayıcılı telefonlar, telefon 
santralleri, şef sekreterler, 
teleksler, profesyonel haberleşme 
sistemleri, görüntülü, görüntüsüz 
alarm sistemleri, dijital, elektronik 
telekomünikasyon ölçek aletleri, 
osiloskoplar, kameralar, 
monitörler, büro haberleşme 
cihazları, aksesuarları, el telsizleri, 
röle istasyonları, çağrı sistemleri, 
oto pilot, iskandil, sonar 
radarlarının alnn ve satnnı ithalat 
ve ihracatı ile pazarlamasını 
yapmak 

-Her türlü elektronik ve mekanik
büro makineleri ile her türlü 
fotoğraf ve fotokopi makineleri ve 
bu makinelerde kullanılan yedek 
parça ve malzemelerin alımı, 
satımı, ithalat ve ihracatı ile 
pazarlamasını gerçekleştirmek. 

-Türkiye Sınırları içinde ve
yabancı ülkelerde Sınai Tesisler, 
her türlü ticari ve hizmet binaları 
ile karayollarında kullanılan her 

türlü iklimlendirme, 1S1tma 
soğutma sistemleri ile ilgili tesisat 
ve tesisleri elektrikli, elektronik, 
mekanik ve elektromekanik 
teçhizatın ve sistemlerin, alımı, 
satımı, ithalatı, ilıracatını yapabilir. 

-Turistik tesislerde şov 
programları, animasyon, 
organizasyonlar ve eğlence 
programları düzenlemek, 
programlar sunmak. Ulusal ve 
uluslararası sanatsal 
organizasyonlar düzenlemek bu 
alanlarda etkinliklerde bulunmak, 

-Turizm ile ilgili her türlü
bisiklet, motosiklet, araba 
kiralamak ve kiraya vermek. 

-Şirket yurtiçinde ve yurtdışında
turizm hizmetleri sağlamak 
amacıyla seyahat acenteleri 
kurabilir, işletebilir, devir edebilir 
ve devir alabilir, daha önce 
kurulmuş bulunan acenteliklerin 
şubelerini kurabilir, işletebilir, iç 
ve dış turizm organizasyonlarını 
yapabilir, gezi turları 
düzenleyebilir, başka seyahat 
acenteleri tarafından düzenlenen 
bu tür turların biletlerini satabilir, 
bunlara ilişkin rezervasyonları 
yapabilir ve yaptırabilir, yolcu 
taşımacılığı; tur ve rehberlik 
hizmetleri, ulaşım, konaklama ve 
konusu ile ilgili danışmanlık 
hizmetleri yapabilir, kara deniz ve 
hava ulaştırma araçları biletlerinin 
rezervasyonlarını yapabilir, satın 
alabilir, satabilir. 

-Her türlü makine ve 
aksamlarının yedek parça ve 
aksesuarlarının alımını, satımını, 
ithalatını, ihracatını, toptan ve 
perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. 

-Dekorasyon malzemeleri, 
dekorasyon malzemelerinin 
imalatında kullanılan her türlü 
mamullerin alımı satımı, ithalatı ve 
ihracatını yapabilir. Dekorasyon ve 
mobilya malzemeleri, ahşap ve 
metalden büro ve ev mobilyaları, 
her türlü mutfak dolapları ve 
mutfak dekorasyon işleri yatak 
odaları, oturma odaları, koltuk, 
masa ve sandalye, yatak ve her 
türlü mobilya alımı, satımı, 
pazarlaması, ithalatı ve ihracatını 
yapmak. Ev, Büro ve işyerlerinde 
kullanılan her türlü mobilya ve 
dekorasyon malzemelerinin, 
hammadde ve yardımcı 
maddelerinin, mobilya 
aksesuarlarının, alımını, satımını, 
ithalatını ve ihracatını yapmak. 

-Her türlü plastik profilden kapı,
pencere, çiçeklik ve her türlü ev ve 
büro malzemelerinin, alımı, satımı, 
ithalatı ve ihracatını yapmak. Her 
türlü pvc kaplama, pvc yerden 
ısıtma sistemleri, pvc pencere ve 
kapı sistemlerinin, pvc cam 
fitillerinin, bunların hammadde, 
mamul ve yarı mamullerinin, 
makine alet ve edevatlarının, 
fıttings malzemelerinin alımını, 
satımını, ithalatını, ihracatını 
toptan ve perakende ticaretini 
yapmak. 

-Her türlü sauna ve modern
banyo araç ve gereçlerinin bunların 
hammadde, mamul ve yarı 
mamullerinin, bunların makine alet 
ve edevatlarının, alımını, satımını, 
ithalatını, ihracatını, toptan ve 
perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. 

-Her türlü gıda ve tarım
ürünlerinin, her türlü içeceklerin, 
alımını, satımını ithalat ve 
ihracatını yapmak toptan ve 

perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. Her türlü 
meşrubat, meyve suyu, maden 
suyu, su ve benzeri içeceklerin, 
alımını, satımını, ithalatını, 
ihracatını, toptan ve perakende 
dahili ticaretını dağıtımını, 
ambalajlanmasını ve pazarlamasını 
yapmak. 

-Şirket konusu ile ilgili 
hammadde ve mamul maddelerin 
ithalatını ve ihracatını yapmak, 

-Nebati ve margarin yağlar, taze
ve dondurulmuş et ve tavuk, deniz 
mahsulleri ve konserveleri, sulu ve 
kuru yiyecekler, içecekler, tarım 
ürünleri, bakkaliye maddeleri, un 
ve unlu mamullerden elde edilen 
yiyeceklerin, ithali, ihracı, toptan 
veya perakende dahili ticaretini 
yapmak. 

-Her türlü tekstil ve giyim
ürünleri, her türlü deri ve ayakkabı 
ve aksesuarlarının alımını, 
satımını, ithalatını, ihracatını, 
toptan ve perakende dahili ticaret 
ve pazarlamasını yapmak. 

- Kanunların izin verdiği ürünün, 
aksesuarların, yedek parça ve 
aksamların alımını, satımını, 
ithalatını, ihracatını, toptan ve 
perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. 

-Her türlü bina, büro, tesis ve
yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre 
düzenlemesi alanında mimarlık, 
mühendislik, teknik müşavirlik 
hizmetleri olarak plan, proje, 
teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, 
araştırma, tasarım, fizibiliteler 
yapmak, bununla ilgili hizmet 
grupları oluşturmak ve işletmek. 

-Şirket konusu ile ilgili makine,
demirbaş, cihazlar ve tesislerin 
imalatı, ithalatını, pazarlamasını 
yapmak. 

-Şirket konusu ile ilgili işler için
her türlü nakil vasıtaları, iş 
makineleri, alabilir, kiralayabilir, 
satabilir. Bu araçlarla her türlü 
inşaat malzemeleri, kum çakıl, 
toprak nakli ye işlerini yapabilir. 

-Yurtiçinde ve yurtdışında
turizm hizmetleri vermek ve bu 
hizmetlerin verilmesinde gerekli 
olan hava, kara, deniz taşımacılığı 
ve transfer işlemlerini yapmak, 

-Şirketin faaliyetleri ile ilgili
izin, imtiyaz, rulısatname, patent, 
lisans almak, marka model resim 
gibi gayrimaddi telif haklarına 
sahip olmak bunları tescil ettirmek. 

-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 ihalelerine 
katılma, teklif vermek, ihale şirkete 
kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi 
yapmak ve teslim etmek. 

-Fabrika, depo, idare binaları,
satış ve teşhir yerleri kurmak, 
kurdurmak, gerektiğinde bunları 
kiralamak, kiraya vermek inşa 
etmek ve ettirmek, satmak, 
işletmeye vermek, başkası adına 
işletmek 

-Şirket Konusu ile ilgili
Reeksport ve transit ticaret 
yapabilir. Mağazalar, marketler 
zinciri kurabilir, Mümessillik ve 
temsilcilikler alabilir veya 
verebilir. Konusu ile ilgili olarak 
fuarlara ve organizasyonlara iştirak 
edebilir. 

-Şirket için lüzum gösteren
taşılları almak devir etmek, bunlar 

(Devamı 709 . Sayfada) 
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üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda 
bulunabilir 

-Şirket konuları ile ilgili yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilerle 
işbirliği yaparak yeni şirketler 
kurabilir, kurulmuş şirketlere 
iştirak edebilir. 

-Şirket konularına giren malların
depolanması, nakli, tevzii için 
gerekli her türlü tesisat, teçhizat, 
vasıta, arazi ve bina satın alabilir, 
satabilir veya başkalarından 
kiralayabilir, kiraya verebilir. 
Şirket mallarının teşhiri için teşhir 
ve satış yerleri açabilir. 

-Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve
dış kredileri, teşvik kredileri, dahili 
ve harici finansman kurumları yerli 
ve yabancı işletmelerden temin 
edebilir. Bunlar için gerekli her 
türlü tasarruflarda bulunabilir 

- Şirket konusu ile ilgili her türlü
menkul ve gayrimenkul almak, 
satmak, üzerinde inşaatlar yapmak 
ve yaptırmak, kiraya vermek, 
kiralamak, inşa etmek, inşa 
ettirmek, işletmek ve başkalarına 
işlettirmek, devir ve ferağ etmek, 
gayrimenkuller üzerinden intifa, 
iştira, sükna ve bunlarla sinirli 
olmaksızın ayni ve şahsi haklar 
tesis etmek, menkuller üzerinde 
menkul rehni ve bununla sinirli 
olmaksızın ayni ve şahsi haklar 
tesis etmek, gayrimenkul üzerinde 
mülkiyet, kat irtifakı ve kat 
mülkiyeti tesis etmek, cins tashihi, 
parselasyon, tevhit, taksim, tefrik, 
ifraz ve ihdas ve bunlarla sinirli 
olmaksızın tüm işlemleri yapmak, 
ipotek vermek, tadil etmek, ipotek, 
rehin dahil olmak üzere menkul ve 
gayrimenkullerle ilgili her çeşit 
ayni ve şalisi hakları iktisap etmek, 
şirket lehine ve aleyhine tesis 
edilecek ipotekleri fek etmek ve 
ettirmek, terkin etmek ve ettirmek, 
tadil etmek ve ettirmek, Şirket 
amacını gerçekleştirmek için her 
türlü gayrimenkulu alabilir, 
satabilir, kiraya verebilir bunlar 
üzerinde ayni ve şahsi her türlü 
hakları tesis edebilir. İpotek 
alabilir, ipotek verebilir ve 
ipotekleri fek edebilir. Şirket 
gayrimenkulleri üzerinde irtifak, 
intifa, sükna, gayrimenkul 
mükellefiyeti, kat irtifakı, kat 
mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü 
gayrimenkulle ilgili olarak tapu 
daireleri nezdinde cins tashihi, 
ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile 
ilgili her nevi muamele ve 
tasarrufları gerçekleştirebilir. 
Şirket maliki bulunduğu menkul ve 
gayrimenkulleri gerek kendi 
borçları için gerekse üçüncü gerçek 
ve tüzel kişilerin borçları için 
ipotek edebilir, kefalet olarak 
verebilir, alabilir, teminat olarak 
gösterebilir ve alacaklarına karşılık 
da menkul ve gayrimenkulleri 
ipotek alabilir, verebilir ve bu 
ipotekleri fekkedebilir. Şirket Tapu 
Kanununda belirtilen her türlü 
işlemi yapabilir. 

-İşletme faaliyetinin gerektirdiği
her türlü madde, mal, urun ve 
hizmetleri almak, ithal etmek ve 
ettirmek, üretmek, ürettirmek, 
satmak ve sattırmak, ihraç etmek 
ve ettirmek, ülke içinden ve 
dışından temin etmek ve ettirmek, 
ticaret ve pazarlamasını yapmak ve 
yaptırmak, komisyonculuğunu 
yapmak ve yaptırmak, işletmek ve 
başkalarına işlettirmek, kiralamak 
ve kiraya vermek, 

-Maksat ve mevzunun 
gerektirdiği yurt içi ve yurt dışı 
nakliye işleri yapmak, başkalarına 
yaptırmak, gerekli nakil işleri 
yapmak, başkalarına yaptırmak, 
gerekli nakil vasıtaları almak, 
satmak, kiralamak, kiraya vermek, 

-Şirket konusu ile ilgili olarak
yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, 
temsilcilikler açabilir ve alabilir, 

-Gerekli araç, nakil vasıtaları,
makine ve tesisleri ile bunların 
yedek aksamını satın almak, ithal 
etmek, satmak, ihraç etmek, 
kiralamak, kiraya vermek, işletmek 
ve başkalarına işlettirmek, ticaret 
ve pazarlamasını yapmak ve 
yaptırmak, 

-Hem şirketin konusunu teşkil
eden mal ve hizmetler ile ilgili, 
hem de yapacağı diğer islerle ilgili; 
ithalat, ihracat, acentelik, 
temsilcilik, mümessillik, 
mutemetlik, komisyonculuk, 
işletmecilik, pazarlamacılık, dahili 
ve harici ticaret yapabilir, yurt 
içinde ve dışında irtibat büroları ve 
satış mağazaları açabilir. 

-Konusu ile ilgili gerçek ve tüzel
kişilerle her türlü işbirliği 
yapabilir. 

-Şirketin faaliyetleri ile ilgili
izin, imtiyaz, ruhsatname, onay ve 
lisans almak, patent, marka, model, 
resim, telif, faydalı model, kııow
how, ihtira beratı gibi fikri ve sınai 
mülkiyet haklarına sahip olmak, 
bunları tescil ettirmek, devralmak, 
kiralamak, kullanmak ve üçüncü 
kişilere devretmek, kısmen veya 
tamamen kiraya vermek, 

-Türkiye sınırları içinde veya
yabancı ülkelerde, resmi ve özel 
kurum ve kuruluşları tarafından 
basta kapalı zarf, açık arttırma, 
eksiltme, teklif alma ve pazarlık 
usulü ile olmak üzere yapılacak her 
turlu ihaleye katılmak, teklif 
vermek, pey sürmek, ihale şirkete 
kalırsa, ihale sözleşmesi 
imzalamak ve ihale sözleşmesi 
gereği işi yapmak ve teslim etmek, 
Kamu ihalelerine katılabilir, 
özelleştirme idaresinin 
özelleştirme kapsamındaki 
işletmelerine teklif verebilir, bu tür 
işletmelerin ihalelerine katılabilir, 
bunların revizyon ve 
modernizasyonlarını yapabilir, 
bunları işletebilir ve işlettirebilir 

-Konusu ve kuracağı tesislerle
ilgili olarak, gerekli iç ve dış, uzun, 
orta, kısa vadeli, rotatif ve her turlu 
kredileri, dahili ve harici 
işletmelerden, barıkalardan, finans 
kuruluşlarından temin edebilir ve 
bunlar için menkulleri, 
gayrimenkulleri ve hakları 
üzerinde gerekli her türlü tasarrufta 
bulunabilir 

- Fabrika, depo, çiftlik, satış
mağazaları ve idare binaları, konut, 
lojman ve şirket konusunun 
gerektirdiği her turlu yapıyı inşa 
eder ve ettirir, alır ve satar, kiraya 
verir, kiralar, kendi adına ve 
başkası adına işletir, işletmeye 
verebilir. 

-Şirket her türlü nakdi ve gayri
nakdi, maddi ve gayri maddi 
alacakları ve hakları ile şirkete 
karşı verilen taahhüt ve garantileri, 
tahtı teminata almak için menkul 
rehni, ticari işletme rehni, kefalet 
ve banka teminatları alabilir ve 
verebilir, alacak ve borcu temlik 
edebilir, alınan teminatları fesh 
edebilir, çözebilir, gereğinde nakde 
çevirebilir veya iktisap edebilir. 
Şirket her türlü nakdi ve gayrı 

nakdi, maddi ve gayrı maddi 
alacakları ve hakları ile şirkete 
karşı verilen taahhüt ve garantilen 
tahtı teminata almak için menkul 
rehni ticari işletme rehni, kefaret ve 
barıka teminatları alabilir, borcu 
temlik edebilir, bu teminatları fesh 
edebilir, çözebilir, gereğinde nakde 
çevirebilir veya iktisap edebilir. 

-Mevzuatın kıymetli evrak
olarak nitelendirdiği menkul 
değerleri satın alabilir, 
gerektiğinde satabilir, kurulmuş 
veya kurulacak yerli, yabancı, 
kamu ve özel kuruluşlara ait 
muhtelif nevide şirketlerin hisse 
senetlerini, intifa senetlerini, 
ortaklık paylarını ve tahvillerini 
satın alabilir, gerektiğinde satabilir, 
menkul kıymet ihraç edebilir 

-Şirket konusu ile ilgili olarak
teminat mektupları alabilir, 
verebilir, teminat mektuplarına 
kefil olabilir, şirket adına teşvik 
belgeleri alabilir, hibeler alabilir, 
teşvikli ve hibeli yatırımlarda 
bulunabilir, gerektiği takdirde 
bankalar, sair müessese ve şahıslar 
nezdinde hesabı cariler açabilir, 
acilmiş hesabi carilerden ve 
akdedilmiş mukavelelere istinaden 
doğmuş hesaplardan dilediği 
miktarda para çekebilir, her turlu 
ahzu kabzda bulunabilir, çek ve 
senetleri tanzim ve imza edebilir, 
alınmış çek ve senetleri tahsil ve 
ciro edebilir, leasing, adı kiralama 
veya hasılat yolu ile kiralama 
işlemi yapabilir, kiraya verebilir. 

-Şirket yukarıda sayılanlar
dışında Yönetim Kumlu'nun 
uygun göreceği diğer iş ve 
işlemleri yapabilir. 

Şirketin Merkezi: 
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul ili 
Beşiktaş İlçesi' dir 

Adresi Balmumcu Malı. 
Barbaros Blv. İba Blokları Çınar 
Apt. 24/26 Postakodu: 34349 
Beşiktaş/İstanbul' dur 

Adres değişikliğinde yeni adres, 
Ticaret Siciline tescil ve Türkiye 
Ticaret Sicil 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. 

Şirketin Süresi: 
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak 
belirlenmiştir. 

Sermaye Ve Pay Senetlerinin 
Nevi: 

Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000,00 
Türk Lirası değerindedir. Bu 
sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası 
değerinde 50000 paya ayrılmıştır. 

Bundan 50000 paya karşılık 
50.000,00 Türk Lirası, 
GLENMORE SOLUTIONS 
LIMITED 

Tarafından tamamı taahhüt 
edilmiş ve nakden taahhüt edilen 
payların itibari değerlerinin 
tamamı şirketin tescilinden önce 
ödenmiştir. 

Hisse senetleri nama yazılıdır. 

Yönetim Kurulu Ve Süresi: 
Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel 
Kurul tarafından Türk Ticaret 
Kanunu Hükümleri çerçevesinde 
seçilecek en az 1 en fazla 99

üyeden oluşan bir yönetim kurulu 
tarafından yürütülür. 

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl 
arasıdır. 

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir, 

GLENMORE SOLUTIONS 
LIMITED Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak seçilmiştir. 

Adres: 45 Clarges Street 
,Mayfair Londra W 1J7EP UK 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı 

Tüzel kişi adına; 
*********** T.C. Kimlik

No'lu, Veysel Altun hareket 
edecektir. Görev süresi sona eren 
Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden 
seçilebilirler. 

Şirketin Temsili: 
Madde 8-

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 ilzama yetkili 
kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Görev Dağılımı Ve Temsile 
Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: 

Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden; 
İlk 3 yıl için GLENMORE 

SOLUTIONS LIMITED tüzel 
kişilik Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak seçilmiştir. Adresi: 45 
Clarges Street, Mayfair Londra 
WlJ7EP UK Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 

*********** T.C. Kimlik No'lu
Veysel Altun bu tüzel kişilik adına 
hareket edecektir. 

Yetki Şekli: Münferiden Temsile 
Yetkilidir. 

Genel Kurul: 
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve 
olağanüstü toplanırlar. Olağan 
genel kurul, şirketin hesap devresi 
sonundan itibaren 3 ay içinde ve 
senede en az bir defa; olağanüstü 
genel kurullar ise, Şirket işlerinin 
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda 
toplanır. Genel kurul 
toplantılarında, her pay sahibinin 
oy hakkı, sahip olduğu payların 
itibarı 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
müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. 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.

SAYFA: 709 

İlan: Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret 
Kanununun 35 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası hükmü saklı 
kalmak kaydıyla şirket merkezinin 
bulunduğu yerde çıkan bir gazete 
ile en az onbeş gün önce yapılır. 
Mahallinde gazete yayımlanmadığı 
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki 
gazete ile yapılır. Genel kurulun 
toplantıya çağırılmasına ait ilanlar 
Türk Ticaret Kanununun 414 üncü 
maddesi hükmü gereğince ilan ve 
toplantı günleri hariç olmak üzere 
en az iki hafta önce yapılması 
zorunludur. 

Hesap Dönemi: 
Madde 12-

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. 

Karın Tespiti Ve Dağıtımı: 
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış 
her çeşit masrafların 
çıkarılmasından sonra kalan 
miktardır. Net dönem karından her 
yıl % 5 genel kanuni yedek akçe 
ayrılır; kalan miktarın %5'i pay 
sahiplerine kar payı olarak 
dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin 
esas sermaye payı için şirkete 
yaptığı ödemelerle orantılı olarak 
hesaplanır. Net dönem karının geri 
kalan kısmı, genel kurulun tespit 
edeceği şekil ve surette dağıtılır. 
Pay sahiplerine yüzde beş oranında 
kar payı ödendikten sonra kardan 
pay alacak kişilere dağıtılacak 
toplam tutarın % 1 O genel kanuni 
yedek akçeye eklenir. 

Yedek Akçe: Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat 
akçeleri hakkında Türk Ticaret 
Kanununun 519 ila 523. maddeleri 
hükümleri uygulanır 

Kanuni Hükümler: Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan 
hususlar hakkında Türk Ticaret 
Kanununun hükümleri uygulanır. 

Kurucular 
GLENMORE SOLUTIONS 

LIMITED Adına .......... . 
İmza: 

(3/A)(l 1/278431) 

STATÜ TADİLLERİ 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü 

Sicil Numarası: 861549 

Ticaret Ünvam 
ORCE TURİZM TARIM 

YAPI İNŞAAT İÇ VE DIŞ 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul 
Ataşehir Barbaros Mh. Alzambak 
Sk. Varyap Meridian Grandtower 
A Bl. K.9/1 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve unvanı yukarıda yazılı bulunan 

(Devamı 710. Sayfada) 
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