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Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş,
Şirket Esas Sözleşmesi
Tescile Delil Olan Belgeler :
Beşiktaş
l.
Noterliğinin
17/04/2014 tarihli ve 28506
yevmiye numarası ile anasözleşme.
Kuruluş:
Madde 1Aşağıdaki adları, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir Anonim
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.
Sıra No :l
Ortak Kuruluş: MARIL YNS
CAPITAL LIMITED
Adresi: 45 CLARGES STREET,
LONDON WIJ 7EP İNGİLTERE
Vergi Numarası: 6120647844
Uyruğu: GB
Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

Amaç Ve Konu:
Madde 3-
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Şirketin ünvanı Marılyns Proje
Yatının Anonim Şirketi dir.

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
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Gayrimenkul
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l-Her
türlü
Emlak,
gayrimenkuller,
konutlar,
siteler,
daireler,
marketler, depolar, iş hanları, iş
merkezleri,plazalar, villalar ve tatil
köyleri, devre mülkler apart otel,
motel kamping ve turistik tesisler,
organize
sanayi
bölgeleri,
fabrikalar, araziler, arsalar,yalılar,
köşkler ve her türlü taşınmazın
projelerini oluşturabilir, alımını,
satımını pazarlamasını ve ticaretini
yapabilir,
devir
alabilir,
devredebilir kiralayabilir ve kiraya
verebilir.
2- Her türlü gayrimenkul, inşaat,
mimari projelerin hazırlanması,
uygulanması
kontrollük
ve
danışmanlık hizmetleri yapmak,
3- Her türlü yapı projeleri
çizmek ve çizdirmek, etüdler
hazırlamak,
ilgili
kamu
kuruluşlarından
tescillerini
yaptırmak,
ruhsatlarını
ve
iskanlarını almak ve aldırmak.
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5-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.
6-Türkiye Sınırları içinde ve
yabancı ülkelerde Sınai Tesisler,
her türlü ticari ve hizmet binaları
ile karayollarında kullanılan her
türlü
iklimlendirme,
ısıtma
soğutma sistemleri ile ilgili tesisat
ve tesisleri elektrikli, elektronik,
mekanik
ve
elektromekanik
teçhizatın ve sistemlerin, alımı,
satımı, ithalatı, ihracatını yapabilir.
7-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.
8-Her
türlü
makine
ve
aksamlarının yedek parça ve
aksesuarlarının alımını, satımını,
ithalatını, ihracatını, toptan ve
perakende dahili ticaret ve
pazarlamasını yapmak.
9-Dekorasyon
malzemeleri,
dekorasyon
malzemelerinin
imalatında kullanılan her türlü
mamullerin alımı satımı, ithalatı ve
ihracatını yapabilir.
lO-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.
l l-Ev, Büro ve işyerlerinde
kullanılan her türlü mobilya ve
dekorasyon
malzemelerinin,
hammadde
ve
yardımcı
maddelerinin,
mobilya
aksesuarlarının, alımını, satımını,
ithalatını ve ihracatını yapmak.
12- Her türlü plastik profilden
kapı,pencere, çiçeklik ve her türlü
ev ve büro malzemelerinin, alımı,
satımı,ithalatı
ve
ihracatını
yapmak.
13- 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
edevat1arının,fittings
malzemelerinin alımını, satımını,
ithalatını, ihracatını toptan ve
perakende ticaretini yapmak.
14-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.
15- Her türlü sauna ve modem
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.
16- Her türlü gıda ve tarım
ürünlerinin, her türlü içeceklerin,
alımını, satımını ithalat ve

Dış Ticaret
l-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.
2- 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 cihazları, bunların
yedek parça ve akşamlan 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,
ihracatı toptan perakende ticaretini
ve pazarlamasını yapmak.
3-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 tür! ü sesli ve görüntü! ü
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 cihazları, 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.
4- 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,
otopilot,iskandil, sonar radarlarının
alım ve satımı ithalat ve ihracatı ile
pazarlamasını yapmak.
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Adres: Cihannuma Mahallesi
Barbaros Bulvarı Petek Apartmanı
No:73/7 Beşiktaş İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
02.05.2014 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

işlemlerini hazırlamak, yapmak
veya üçüncü şahıslara yaptırmak.
21-Konuları ile ilgili her türlü
harfiyat işleri yapmak, her türlü
inşaatların
malozlarını,
malzemelerini taşımak başkalarına
taşıttırmak işlerini yapabilir.
22- Şirket Konusu ile ilgili
piyasa araştırması yapabilir ve
danışmanlık
hizmetlerinde
bulunabilir.
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Ticaret Ünvanı:
MARILYNS PROJE
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

n

İstanbul
Ticaret
Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 8576
Mersis No: 0612064800700015
Ticaret Sicil No: 921299

alınması, kiralanması, işletilmesi
sahip olduğu taşınmazların üzerine
ipotek tesis edilmesi her türlü
taşınmazların kara deniz hava nakil
vasıtalarının demirbaş döşeme
makine ve teçhizatın satın alınması
kiralanması kiraya verilmesi
Leasing yoluyla satın alınması satış
vaadi senediyle satın alınması
satılması
ll- Gayrimenkul amaç ve
konusu ile ilgili olarak inşa edeceği
satın alacağı kiralayacağı ve diğer
yollardan iktisap edeceği taşınır
taşınmaz her türlü malların devir
temlik edilmesi kiralanması kiraya
verilmesi ipotek konulması ipotek
fek edilmesi satış vaadi yapılması
her türlü akitlerin tapu kayıtlarına
tescil edilmesi için devlet belediye
özel idare kamu kurum ve
kuruluşları özel ve tüzel kişiler
tapu idareleri nezdinde her nevi
akit yapılması resmi senetlerin
tanzim ve imza edilmesi ve benzeri
diğer işler.
12- 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 yapılar, her türlü
mekanik,elektrik,tesisat ve inşaat
işlerini bunlarla ilgili bütün
ekipman ve malzeme alım , satımı
ve anahtar teslimi taahhüt etmek.
Her türlü banka, Banka Genel
Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler,
okul, hastane,hava meydanları,
limanlar, sulama kanalları, köprü,
yol, yol çizgi işleri, yol
kenarlarındaki
bariyerlerin
düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve
fabrika inşaat işlerini taahhüt
etmek yapmak ve yaptırmak veya
emaneten yapımcı olarak bu işleri
üslenmek.
13- Kat karşılığı arsa almak,
parsellemek sureti ile aracılık
yapmamak kaydıyla satmak, takas
etmek ve kat karşılığı inşaat
yapmak.
14- Yurt içinde ve yurt dışında
turistik tesisler, toplu konutlar,
mesken inşa etmek,
15- Şirket ihtiyacı için inşaat
makineleri alet ve edevatlarını
alabilir,
kiralayabilir,satabilir,
kiraya verebilir.ithalatı, ihracatı ve
pazarlamasını yapabilir.
16- Konusu ile ilgili Her nev'i
resmi ve özel ihalelere katılmak, bu
ihaleleri almak, ihale konularını
yapmak, yaptırmak devretmek, her
türlü resmi ve özel inşaat yapmak.
17- Konusu ile ilgili olarak
taahhüt
işleri
yapabilir.yol
Bina,fabrikaların
inşaatlarının
bakım, tamir ve onarımını yapmak.
18Her
Türlü
inşaat
malzemeleri, inşaatlarda kullanılan
her türlü demir, çimento, kum,
çakıl,tuğla, briket, hazır beton,
prefabrik yapı elemanları,ahşap
yapı malzemelerinin boya ve boya
malzemelerinin alımı, satımı,
ithalatı,ihracatı
ve
ticaretini
yapmak.
19- Her türlü yapı projeleri
çizmek ve çizdirmek,etüdler
hazırlamak,
ilgili
kamu
kuruluşlarından
tescillerini
yaptırmak,
ruhsatlarını
ve
iskanlarını almak ve aldırmak.
20- İmar, imar ıslah, imar
aplikasyon planları hazırlamak
arazi üzerine ifraz ve tevhid
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4- Şirket amaç ve konusuna
uygun
olarak
hizmetlerini
üstlenmiş
olduğu
binaların,
sitelerin, dairelerin ve buna benzer
gayrimenkullerin uygun şekilde
kullanılmasının
sağlanması,
gayrimenkullerin bakım ve onarımı
ıçın
gerekli
çalışmaların
gerçekleştirilmesi,
gerekli
hizmetlerin
oluşturulması,
gayrimenkul içerisindeki ortak
alanların onarımı,bakımı, faaliyeti
ve kullanımına ilişkin işlemler,
teknik
ve
spesifikasyonlar
çerçevesinde dahili düzenleme,
dekorasyon
onarım
ve
değişikliklere uyması gereken
zorun! u ilkeleri belirten dahili
düzenlemelerin
hazırlanması
gayrimenkullere ait birimlerin
kiralanması, her türlü yönetim
hizmetlerinin sağlanması ve
gayrimenkul sahipleri tarafından
kendisine yüklenen görevlerin
yerine getirilmesi işlerini yapmak.
5Her
türlü
Emlak,
gayrimenkuller, konutlar, siteler,
daireler, marketler, depolar, iş
hanları, iş merkezleri,plazalar,
villalar ve tatil köyleri, devre
mülkler apart otel, motel kamping
ve turistik tesisler, organize sanayi
bölgeleri, fabrikalar, araziler,
arsalar,y ahlar, köşkler ve her türlü
taşınmazların
ekspertiz
ve
değerleme işlemlerini yapabilir,
bununla ilgili gerekli personeller
yetiştirebilir, alt yapı ve üst yapı
sistemlerini kurabilir, gerekli
malzemelerinin alımını, satımını
ithalatını, ihracatını, toptan ve
perakende
dahili
ticaretini
yapabilir.
6Gayrimenkul
yatırımı
amacına yönelik olarak iş
yerleri,turistik tesisler, alışveriş
merkezleri, garaj, depo, antrepo,
ofis, imalathane yerleri, lojistik
hizmet
binaları,
paketleme,
ambalaj ve lojistik tesis binaları
inşa edebilir, satın alabilir,
satabilir,
kiraya
verebilir,
kiralayabilir, kira ve satış
sözleşmesi tanzim ve imza edebilir
7- Her türlü kira kontratı tescili
ve üst hakkı ve bunun gibi
gayrimenkule ilişkin ayni hakları
tapuya tescil ettirebilir,
8-Mülkiyeti hazine, belediye,
orman idaresine, vakıflara ve diğer
hakiki hükmi şahıslara ait her nevi
turistik tesis tatil köyü hotel,motel,
gazino, oyun salonları eğitim ve
dinlenme
tesisleri,
restoran,
büfe,yat, karavan, yat limanı
işletmeciliği
yap
iknası
gerektiğinde
bu
tesislerin
kiralanması kiraya verilmesi
satılması,
9-Gayrimenkul yatırımı amacına
yönelik
olarak
hazineden
vakıflardan belediyelerden kamu
kurum ve kuruluşlarından hakiki
hükmi şahıslardan arazi bina
turistik tesis arsa satın almak
kiralamak,yap-işlet-devret akdi ile
gayrimenkulu devir almak bu
şekilde kiralanan ya da satın alınan
arsa araziler üzerine her türlü
turistik tesisler, işyerleri, depo ve
lojistik tesis inşa edilip işletilmesi
ayrıca bu şekilde iktisap edilen
taşınmazların üzerine devre mülk
şeklinde inşaat yap iknası ve
satılması,
IO- Hazır inşaatı tamamlanmış
turistik tesis, hotel motel tatil
köylerinin
işyerlerinin
satın
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Şirketin Süresi:
Madde 5Şirketin süresi sınırsız olarak
belirlenmiştir.
Sermaye Ve Hisse 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,
MARlLYNS CAPITAL LIMITED
tarafından tamamı taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
payların
itibari
değerlerinin
tamamı şirketin tescilinden önce
ödenmiştir. Hisse senetleri nama
yazılıdır.
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5-Şirket
konularına
gıren
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.
6-Şirket konuları ile ilgili ve bu
faaliyetleri için faydalı know-how,
izin,ruhsatname,ihtira beratları,
lisans,imtiyaz, marka ve emsali
gibi hakları istihsal ve iktisap
edebilir veya üçüncü şahıslara
kısmen
ya
da
tamamen
kiralayabilir,
devir
edebilir
başkalarına ait olanların devrini
alabilir.
7-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.
8-Şirket
amacını
gerçekleştirmek için her tür! ü
gayrimenkul alabilir, satabilir,
kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde
ayni ve şahsi her türlü hakları tesis

Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket ünvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili
kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılunı Ve
Temsile Yetkili Olanlar Ve
Temsil Şekli:
Madde 9Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için MARILYNS
CAPITAL LIMITED tüzel kişilik
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
seçilmiştir.
Adresi: 45 CLARGES STREET,
LONDON WlJ 7EP İNGİLTERE
*********** T.C. Kimlik No'lu
VEYSEL ALTUN bu tüzel kişilik
adına hareket edecektir.
Yetki Şekli: Müştereken temsil
ve ilzama yetkilidir.
İlk 3 yıl için *********** T.C.
Kimlik No'lu Serkan Sarıkeçe
Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.
Adresi:
Kartaltepe
Malı.
Mahallesi Fatih Cad.. Cadde 127/5
Bayrampaşa/İstanbul
Yetki Şekli: Müştereken temsil
ve ilzama yetkilidir.

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;
MARlLYNS
CAPITAL
LIMITED Yönetim Kurulu Üyesi
olarak seçilmiştir. Adres: 45
CLARGES STREET, LONDON
WlJ 7EP İNGİLTERE Tüzel kişi
adına;
*********** T.C. Kimlik No'lu
Veysel Altun hareket edecektir.
Görev süresi sona eren Yönetim

Hesap Dönemi:
Madde 12Şirket 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 sonuncu günü sona erer.

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 kurallar ise, Şirket işlerinin
gerektirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır.
Genel
kural
toplantılarında, her pay sahibinin
oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının.şirket
sermayesının itibari değerinin
toplamına
oranlanmasıyla
hesaplanır. Pay sahibi genel kural
toplantılarına kendisi katılabileceği
gibi pay sahibi olan veya olmayan
bir temsilci de yollayabilir. Şirket
genel kural toplantılarında, Türk
Ticaret
Kanununun
409 .maddesinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır. Genel kural toplantıları ve
bu toplantılardaki karar nisabı,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Genel kural, şirketin
merkez adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir y erinde toplanır.
İlan:
Madde 11Şirkete 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

müdürlüğümüzdeki
vesikalara
dayanılarak 02.05.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
T.Halkbankası A.Ş.
İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

Daire

Sıra No: 1
Sicil No: 65250
Adı: Sezen
Soyadı: Köse
Görev Yeri
Görev Yeri: Risk Takip ve
Tasfiye-Ankara Daire Başkanlığı
İli: Trabzon
Unvanı: Avukat
İmza Yetki Derecesi: Birinci
Açıklama. Evlenmesi nedeniyle
soyadı değişikliği

co
m

Şirketin Temsili:
Madde 8-

toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.

Karın Tespiti Ve Dağıtunı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her
çeşit
masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktardır. Net dönem karından her
yıl % 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 % genel kanuni
yedek akçeye eklenir.

T.Halkbankası A.Ş.
İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

Daire

Sıra No: 1
Sicil No: 63623
Adı: Burak
Soyadı: Erkoç
Eski Görev Yeri
Görev Yeri: İç Kontrol Daire
Başkanlığı
İli: Ankara
Unvanı: İç Kontrolör
İmza Yetki Derecesi: Açıklama:
İstifa
etmesi
nedeniyle 2.derece imza yetkisinin
kaldırılması

r.

yeniden

it
o

Şirketin merkezi İstanbul İli
Beşiktaş ilçesi'dir
Adresi Cihannuma Mahallesi
Barbaros Bulvarı Petek Apartmanı
No:73/7 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.

ic

1- Şirket Konusu ile ilgili
Reeksport ve transit ticaret
yapabilir. Mağazalar, marketler
zinciri kurabilir, Mümessillik ve
temsilcilikler
alabilir
veya
verebilir.
2-Şirket için lüzum gösteren
taşıtları almak devir etmek, bunlar
üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda
bulunabilir.
3-Şirket konuları ile ilgili Yurt
İçinde
ve
Yurt
Dışında
mümessillik,
distribütörlük,
yapabilir.Konusu ile ilgili olarak
fuarlara ve organizasyonlara iştirak
edebilir.
4-Şirket konuları ile ilgili yerli
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yaparak yeni şirketler
kurabilir, kurulmuş şirketlere
iştirak edebilir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Kurulu
Üyeleri
seçilebilirler.

n

Sair Hususlar

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, tevhid, 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.

M
o

(Baştarafı 265 . Sayfada)
ihracatını yapmak toptan ve
perakende dahili ticaret ve
pazarlamasını yapmak.
17- 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.
18- Şirket konusu ile ilgili
hammadde ve mamul maddelerin
ithalatını ve ihracatını yapmak,
19- 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.
20-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.
21- Kanunların izin verdiği
ürünün, aksesuarların, yedek parça
ve aksamların alımını ,satımını,
ithalatını, ihracatını, toptan ve
perakende dahili ticaret ve
pazarlamasını yapmak.
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Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hakkında Türk Ticaret
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.
Kanuni Hükümler:
Madde 15Bu ana sözleşmede bulunmayan
hususlar hakkında Türk Ticaret
Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
MARILYNS
CAPITAL
LIMITED Adına ................ imza
(5/A)(6/360873)

BANKALAR
İstanbul
Müdürlüğü

Ticaret

Sicili

Sicil Numarası: 862070
Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE HALK BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
Ticari
Merkezi:
İstanbul
Ataşehir Barbaros Malı. Şebboy
Sok. No. 4
Ticari merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Ankara 6. Noterliğinden
25.03.2014 tarih 5205-5207-52085210-521 l-5218-5221-5222-52235224-5246-5260 sayı, 01.04.2014
tarih 5605 sayı, 08.04.2014 tarih
5878-5879-5880-5885-590 l-59035905-5917-5918-5947-5943-59495950-5951-5952 sayı, 14.04.2014
tarih 6300-6301-6326-6332 sayı ile
onaylı yönetim kurulu kararlarının
tescil ve ilanı istenmiş olmakla
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve

T.Halkbankası A.Ş.
İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

Daire

Sıra No: 1
Sicil No: 63629
Adı: Hülya
Soyadı: Arslangör
Eski Görev Yeri
Görev Yeri: İç Kontrol Daire
Başkanlığı
İli: Ankara
Unvanı: İç Kontrolör
İmza Yetki Derecesi: Açıklama:
İstifa
etmesi
nedeniyle 2.derece imza yetkisinin
kaldırılması
T.Halkbankası A.Ş.
İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

Daire

Sıra No: 1
Sicil No: 68005
Adı: Harun
Soyadı: Kayım
Eski Görev Yeri
Görev Yeri: Teftiş Kurulu
Başkanlığı
İli: Ankara
Unvanı: Müfettiş Yardımcısı
İmza Yetki Derecesi: Açıklama:
İstifa
etmesi
nedeniyle 2.derece imza yetkisinin
kaldırılması
T.Halkbankası A.Ş.
İnsan
Kaynakları
Başkanlığı

Daire

Sıra No: 1
Sicil No: 61723
Adı: Mihraç
Soyadı: Baltacı
Eski Görev Yeri
Görev Yeri: Vergi Yönetimi ve
Muhasebe Daire Başkanlığı
İli: Ankara
Unvanı: Uzman Yardımcısı
İmza Yetki Derecesi: (Devamı 267 . Sayfada)

