
SAYFA: 1378 

(Baştarafı 1377 . Sayfada) 
İlk 5 Yıl İçin *********** T.C. 

Kimlik No'lu Paşa Malı. 
Güzelbahçe 1 Sk.64/3 
Şişli/İstanbul adresinde ikamet 
eden, Behlüldane Memiş şirket 
müdürü olarak seçilmiştir. Yetki 
Şekli: Münferiden temsil ve ilzama 
yetkilidir. 

Temsil: 
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. 
Şirketi ilzam edecek imzalar 
ortaklar kurulu tarafından tesbit, 
tescil ve ilan olunur. 

Hesap Dönemi: 
Madde 10-

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 Dağıtımı: 
Madde 11-

Şirketin net dönem kan yapılmış 
her çeşit masrafların 
çıkarılmasından sonra kalan 
miktardır. Net dönem kanndan 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 kanndan aynlmadıkça pay 
sahiplerine kar dağıtılamaz. 

Kanuni Hükümler: 
Madde 13-

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

Behlüldane Memiş 

(10/A)(l  1/278423) 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 60454 
Mersis No: 0979050096200018 
Ticaret Sicil No: 973871 

Ticaret Ünvanı 
YİĞİDO ELEKTRİK 

İNŞAAT HIRDAVAT 
MALZEMELERİ VE 

NAKLİYAT LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Adres: Talatpaşa Malı Malı. 
Çelebi Cad. No: 66/B Kağıthane 
İstanbul 

Yukarıda bilgileri verilen şirket 
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen 
hususlar müdürlüğümüze ibraz 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 13 MAYIS 2015 SAYI: 8819 

edilen evraka istinaden ve Türk 
Ticaret Kanunu'na uygun olarak 
07. 05.2015 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar 
Kuruluş, Şirket Sözleşmesi 

Tescile Delil Olan Belgeler : 
Beyoğlu 42 Noterliğinin 

27.04.2015 tarihli ve 5539 yevmiye 
numarası ile Anasözleşme. 

Kuruluş: 
Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, 
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı 
kurucular arasında bir Limited 
Şirket kurulmuş bulumnaktadır. 

Sıra No: 1 
Kurucunun Adı Ve Soyadı: 

Erdal Çay 
Yerleşim Yeri: İstiklal Malı. Ali 

Kabuli Cad. 55 Beyoğlu/ İstanbul 
Uyruğu:TC 
Kimlik No: TC Kimlik 

Numarası: *********** 

Şirketin Ünvanı: 
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Yiğido Elektrik 
İnşaat Hırdavat Malzemeleri Ve 
Nakliyat Limited Şirketidir. 

Amaç Ve Konu: 
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır 

Her türlü elektrik, inşaat ve 
hırdavat malzemelerinin toptan 
alımını,satımını yapmak. Yurtiçi 
ve yurt dışından bayilik, 
acentelikler almak. Bu 
malzemelerin taşınması için 
nakliyatçılık yapmak. 

Şirketin Merkezi: 
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli 
Kağıthane ilçesi'dir.. 

Adresi Talatpaşa Malı Malı. 
Çelebi Cad. 66/B 
Kağıthane/İstanbul' dir. 

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. 

Süre: 
Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan 
itibaren ( 99 ) yıldır. Bu süre şirket 
sözleşmesini değiştirmek suretiyle 
uzatılıp kısaltılabilir. 

Sermaye: 
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 
1000.00 Türk Lirası değerinde 10 
paya ayrılmış 10.000,00 Türk 
Lirası olup, bunun; 

10 paya karşılık olan 10.000,00 
Türk Lirası Erdal Çay 

tarafından tamamen taahhüt 
edilmiş ve nakden taahhüt edilen 
esas sermaye paylarının itibari 
değerlerinin ¼ ü şirketin 
tescilinden önce ödenmiş olup, geri 
kalan 3/4'ü ise genel kurulun 

alacağı kararlara göre şirketin 
tescilini izleyen yirmidört ay içinde 
ödenecektir Bu husustaki ilanlar 
şirket sözleşmesinin ilan 
maddesine göre yapılır. 

Bu sermayenin tamamı nakit 
olarak karşılanmıştır. 

İlan: 
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin 
ilanların toplantı gününden en az 
on gün önce Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde yapılması 
wrunludur. 

Şirketin İdaresi: 
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel 
kurul tarafından seçilecek bir veya 
birkaç müdür tarafından yürütülür. 

İlk 20 yıl için *********** TC 
Kimlik No'lu İstiklal Malı. Ali 
Kabuli Cad. 55 Beyoğlu/İstanbul 
adresinde ikamet eden, Erdal Çay 
Şirket Müdürü olarak seçilmiştir. 

Yetki Şekli: Münferiden temsil 
ve ilzama yetkilidir. 

Temsil: 
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. 
Şirketi ilzam edecek imzalar 
ortaklar kurulu tarafından tesbit, 
tescil ve ilan olunur. 

Hesap Dönemi: 
Madde 10-

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 Dağıtımı: 
Madde 11-

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. 

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. 

Erdal Çay 

(5/A)( l 1/278420) 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden 

İlan Sıra No: 60465 
Mersis No: 0623038752400011 
Ticaret Sicil No: 973884 

Ticaret Ünvanı 
MULBERRY PROJE 

YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 

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

Yukarıda bilgileri 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 22510 
yevmiye numarası ile 
Anasözleşme. 

Kuruluş: 
Madde 1-

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

Sıra No: 1 
Ortak Kuruluş: MULBERRY 

CAPITAL PARTNERS LiMiTED 
Adresi: 45 Clarges Street 

,Mayfair Londra W 1J7EP UK 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı 

Vergi Numarası: 6230386237 
Uyruğu: GB 

Şirketin Ü nvanı: 
Madde 2-

Şirketin Ünvanı Mulberry Proje 
Yatının Anonim Şirketidir. 

Amaç Ve Konu: 
Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca 
şunlardır 

-Her türlü inşaat taahhüt işleri,
konut, işyeri, ticarethane inşaatlan 
yapmak, satmak, kendi hesabına 
arazi ve arsalar almak bunlar 
üzerinde veya başkalanna 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 
hanlan, 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 
salonlan, hastane, cami, dispanser, 
sağlık merkezleri, ilk yardım 
tesisleri ve benzeri devlet yapılan 
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. 

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

-Her türlü inşaat ve yapı
malzemelerinin, bunlann 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 , vitrifiye, marley,parke, 
armatür, pvc boru ve birleştirme 
parçalan, izolasyon malzemeleri, 
duvar kağıdı, boya, banyo ve 
mutfak aksesuarları, hazır kapı, 
merdiven, asansör ve bütün 
malzemelerin alım satımı, ithalat 
ve ilıracatını 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, bunlann makine alet 
ve edevatlarının, alımını, satımını, 
ithalatını, ilıracatını, toptan ve 
perakende dahili ticaret ve 
pazarlamasını yapmak. 

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

-Her türlü cep, araç, mobil ve ev
telefonlan, telefon kartları, hazır 
kartlar, smsler, sabit ve cep 
telefonu kontörleri, telefon 
aksesuarları, telefaks, teleks 
cihazlan, telefon santrali, portatif 
telefonlar, çağn cihazları, bunlann 
yedek parça ve aksamları ile 
aksesuarlan, Elektronik, elektrikli 
güvenlik ve alarm malzemeleri, 
uydu yayınlarında ve yayınların 
izlenmesinde kullanılan her türlü 
elektrikli ve elektronik malzeme 
yedek parça ve aksamlarının 
güvenlik kameralan ve elektrikli 
bina süsleme ve aydınlatma 
cihazları, elektronik hediyelik 
eşyaların alımı, satımı, ithalatı, 
ihracatı 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 
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(Baştarafı 1379 . Sayfada) 
uygun göreceği diğer iş ve 
işlemleri yapabilir. 

Şirketin Merkezi: 
Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul İli 
Beşiktaş ilçesi' dir 

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

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, 
MULBERRY CAPITAL 
PARTNERS 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; 

MULBERRY CAPITAL 
PAR TNERS LIMITED Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. 

Adres: 45 Clarges Street 
,Mayfair Londra W1J7EP 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 Ünvanı altına 
konmuş ve şirketi ilzama yetkili 
kişi veya kişilerin imzasını taşıması 
gereklidir. 
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Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Görev Dağılımı Ve Temsile 
Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli: 

Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden; 
İlk 3 yıl için MULBERRY 

CAPITAL PARTNERS LIMITED 
tüzel kişilik Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçilmiştir. Adresi: 
45 Clarges Street .Mayfair Londra 
W1J7EP UK Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
*********** TC. 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 
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
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.

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 % 10 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 
MULBERRY 

PARTNERS 
CAPITAL 
LIMITED 

Adına ................ İmza 
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STATÜ TADİLLERİ 

İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü 

Sicil Numarası : 584727 

Ticaret Ünvanı 
MARS ENTERTAINMENT 

GROUP ANONİM ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul 
Beşiktaş Ortaköy Dere Boyu 
Cd.Ambarlıdere Yolu N.4/1 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyoğlu 5.noterliğinin 
30.4.2015 tarih ve 5151 sayı ile 
onaylı olağan genel kurul kararının 
ve anasözleşme tadil metninin, 
Beyoğlu 5.noterliğinin 30.4.2015 
tarih ve 5150 sayı ile onaylı 
yönetim kurulu kararının tescil ve 
ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
uygun olarak ve 
Müdürlüğümüzdeki vesikalara 
dayanılarak 7.5.2015 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Mars Entertaınment Group 
Anonim Şirketi'nin 30.04.2015 
Tarihinde Yapılan 2014 Yılı 
Olağan Genel Kurul Toplantı 
Tutanağı 

Mars Entertaınment Group 
Anonim Şirketi'nin 2014 yılı 
Olağan Genel Kurul toplantısı 
30.04.2015 tarihinde, 
saat: 11 :00' da, İstanbul, Beşiktaş, 
Ortaköy Dere boyu Cad. 
Ambarlıdere Yolu No:4/1 
adresinde İstanbul Valiliği İl 
Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2015 
tarih ve 7572253 sayılı yazılarıyla 
görevlendirilen Bakanlık 
Temsilcisi Rahmi Yüce'ın 
gözetiminde yapılmıştır. 

Toplantıya ait davet kanun ve 
esas sözleşmede öngörüldüğü gibi 
ve gündemi de ihtiva edecek 
şekilde nama yazılı pay sahiplerine 

elden teslim edilerek, toplantı gün 
ve gündeminin bildirilmesi 
suretiyle süresi içinde yapılmış 
olup, toplantının Türk Ticaret 
Kanunu'nun 416. maddesi 
hükmüne göre ilan merasimine 
uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir 
ortağın veya temsilcisinin itiraz 
etmediği tespit edilmiştir. 

Hazır bulunanlar listesinin 
tetkikinden, Şirketin toplam 
4.846.521,00 TL'lık sermayesine 
tekabül eden 4.846.521 adet 
paydan 1.385.018,00 TL'lık 
sermayeye karşılık 1.385.018 adet 
payının asaleten ve 3.461.503,00 
TL'lık sermayeye karşılık 
3.461.503 adet payının temsilen 
olmak üzere toplam 4.846.521 adet 
payının toplantıda temsil 
edildiğinin anlaşılması üzerine 
toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Menderes Utku tarafından 
açılarak gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 
Toplantıda Bağımsız Denetçi 
Başaran Nas Bağımsız Denetim Ve 
Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Anonim Şirketi 
Ünvanlı şirketin temsilcisi de hazır 
bulunmuştur. 

1) Yapılan oylamada Toplantı
Başkanlığına Yönetim Kurulu 
Başkanı Menderes Utku'nun 
seçilmesine oy birliği ile karar 
verildi. Toplantı Başkanı Menderes 
Utku Oy Toplama Memurluğu 
görevini Mehmet Yağız Çekin'e, 
Tutanak Yazmanlığı görevini ıse 
Dilek Nalcı'ya verdi. 

2) Şirketin 2014 yılına ait
Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 
yıllık Faaliyet Raporu Yönetim 
Kurulu Başkanı Menderes Utku 
tarafından okundu ve müzakere 
edildi. 2014 yılına ait faaliyet 
raporunun kabulü, oy birliği ile 
kabul edildi. 

3) Şirketin 2014 yılına ait
Bağımsız Denetim Raporu Özeti 
okundu ve müzakere edildi 

4) Şirketin 2014 yılına ait
finansal tablolar okundu ve 
müzakere edildi. 2014 yılına ait 
finansal tabloların aynen kabul ve 
tasdik edilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

5) Vergi Usul Kanunu'na göre
hazırlanan. Şirketin 2014 yılında 
oluşan zararının gelecek yıllar 
karından mahsup edilmesine, oy 
birliği ile karar verildi. 

6) Başkan ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve 
hesapları için ayrı ayrı ibra 
edilmeleri, Genel Kurul'un 
onayına sunuldu. Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Yönetimde görev 
alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı 
yapılan oylama sonucunda 
Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü 
oy birliği ile ibra edildi. 

7) Yönetim Kurulu Üyelerine
herhangi bir ücret ödenmemesine, 
oy birliği ile karar verildi. 

8) Yönetim Kurulu Üyelerine
Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci 
maddesinde yazılı bulunan 
hususlarda yetki verilmesine oy 
birliği ile karar verildi. 

9) Şirketin 2015 yılı faaliyet ve
hesaplarının denetimine ilişkin 
olarak Yönetim Kurulu tarafından 
önerilen Başaran Nas Bağımsız 
Denetim ve Serbest Muhasebecilik 
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 
seçilmesine oy birliği ile karar 
verildi. 

lO)Şirketin 03.09.2014 tarihinde 
tescil edilen esas sözleşmenin 6'ncı 

maddesi ile ilgili maddenin 
içeriğinde belirtilen pay adedinde 
maddi hata bulunduğu hususu 
oraklara açıklandı. Yapılan 
müzakereler neticesinde maddi 
hatanın düzeltilmesi amacıyla 
hazırlanan aşağıdaki esas 
sözleşmenin 6'ncı maddesinin 
değiştirilmesi hususundaki 
değişiklik tasarısının aynen kabul 
edilmesine, oy birliği ile karar 
verildi. 

Eski Şekil 
Şirketin Sermayesi Ve Pay 

Senetlerinin Nevi 
Madde 6: 

Şirketin sermayesi 4.846.521 TL 
olup, beheri 1 TL nominal değerde 
4.486.521 adet nama yazılı paya 
ayrılmıştır. 

Şirket'in önceki sermayesini 
teşkil eden 60.562.976,00 TL'nin 
tamamı ödenmiştir. 

55.716.455 TL tutarındaki 
sermaye azaltımı, Şirket aktifinde 
iki yıldan fazla süre ile kayıtlı 
bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğu'na 588259 sicil 
numarası ile kayıtlı Mars Sportif 
Tesisler İşletmeciliği A.Ş. 'ye ait 
iştirak hisselerinin yeni kurulacak 
bir sermaye şirketine kısmi 
bölünme kapsamında devri 
nedeniyle yapılmış olup; kısmi 
bölünme işleminin 
gerçekleştirilmesinde herhangi bir 
yasal sakınca olmadığı 14.07.2014 
tarih ve YMM 1281-685/3320-187 
sayılı Yeminli Mali Müşavirlik 
raporu ile tespit edilmiştir. 

4.846.521 TL tutarındaki toplam 
sermayenin ortaklar arasındaki 
dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Ortağın ismi / Ünvanı: Menderes 
Utku 

Pay Adedi: 823.861 
Toplam Pay Değeri (TL): 

823.861 
Ortağın ismi / Ünvanı: Muzaffer 

Yıldırım 
Pay Adedi: 307.420 
Toplam Pay Değeri (TL): 

307.420 
Ortağın ismi / Ünvanı : Ayşe 

Nilgül Utku 
Pay Adedi: 350.666 
Toplam Pay Değeri (TL): 

350.667 
Ortağın ismi / Ünvanı: Odyssey 

S.a.r.l
Pay Adedi: 3.364.573
Toplam Pay Değeri (TL):

3.364.573 

İşbu Esas Sözleşme'deki haklar 
(tayin hakları ve toplantı yeter 
sayıları da dahil ve fakat bunlarla 
sınırlı olmamak üzere) Türk 
Ticaret Kanunu'ndaki anlamı 
çerçevesinde imtiyaz oluşturmaz. 

Kurucu Hissedarlar' a bu Esas 
Sözleşme'de tanınan Yönetim 
Kurulu tayin hakları ve toplantı 
yeter sayılarına ilişkin haklar 
Kurucu Hissedarlar'ın Şirket'te 
sahip oldukları toplam hisse 
sayısının Şirket'in toplam hisse 
sayısına oranının % 1 0'unun altına 
düşmesi halinde tamamen ortadan 
kalkacaktır. Bu durumda, Kurucu 
Hissedarlar, Esas Sözleşme'nin 
ilgili maddelerinde gerekli 
tadillerin yapılabilmesi için Genel 
Kurulda olumlu oy 
kullanacaklardır. 

(Devamı 1381. Sayfada) 
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