4 SUBAT 2020 SAYI 10008
(Ba�taraf1 428. Sayfada)
Уetkilendirilen ticari vekil veya
diger tacir yard1mcilar1 da ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Bu
ki�ilerin, �irkete ve й9йnсй ki�ilere
verecekleri her tur zarardan dolay1
mudfuler mйteselsilen sorumludur.
9. Genel Kurul
Genel Kurullar, olagan ve
olaganustu toplaшrlar. Olagan
genel kurul, her yil hesap
doneminin sona ermesinden
itibaren 3 ау i9inde;olaganustu
genel kurullar ise, �irket i�lerinin
gerektirdigi hallerde ve zamanlarda
toplaшr.
Genel kurul toplantilarшda, her
ortagш оу hakk1, esas sermaye
рауlапшn itibari degerine gore
hesaplaшr. Genel kuпil toplantilaп
ve bu toplantilardaki karar nisab1,
Turk Ticaret Kanunu hйkumlerine
tabidir.
Genel kurul, �irketin merkez
adresinde
veya
yonetim
merkezinin bulundugu �ehrin
elveri�li Ьir yerinde toplan1r.
10. ilan
Genel
kurulun
toplant1ya
9agпlmasшa ili�kin ilanlar da dahil
olmak uzere �irkete ait ilanlar
Turkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yapil1r. Genel kurul toplantilanna
ili�kin ilanlann toplant1 gйnйnden
en az on gйn once yapilmas1
zorunludur.
11. Hesap Diinemi
�irketin hesap yil1, Ocak аушш
1. gununden ba�lar ve Aral1k
аушш 31. gйnй sona erer. Fakat
Ьirinci hesap yil1, �irketin kesin
olarak kuпildugu tarihten itibaren
ba�lar ve о senenin aralik аушш
otuz Ьirinci gйnй sona erer.
12. Капn Tespiti ve Dag1t1m1
�irketin net donem kап yapilm1�
her
9e�it
masraflaпn
91kaпlmasшdan sonra kalan
miktard1r.
Net donem karшdan her yil %5
genel
kanuni
yedek
ak9e
ayпl1r;kalan miktar, genel kurul
karan ile рау sahiplerine kar рау1
olarak dag1til1r.
Kar рау1, esas sermaye раушш
itibari degerine, yerine getirilen ek
odeme yйkйmlйlйgйnйn tutaп
eklenmek suretiyle olu�acak
toplam miktara oranla hesaplan1r.
13. Уedek Aki,:e
У edek ak9elerin ayпlmas1
Turk
Ticaret
hususunda
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hйkйmleri uygulaшr.
14. Kanuni Hukumler
Bu
�irket
sozle�mesinde
bulunmayan hususlar hakkшda
Turk Ticaret Kanunu hйkumleri
uygulan1r.
Kurucular
S1ra No: l
Kurucu:GOZDE GOKMEN
Uynik:Turkiye
1mza
(2/A)(3 l /70506)

SAYFA: 429

TURкiYE TiCARET SiCiLi GAZETESi
STATU TADiLLERi

Sicili
istanbul
Тicaret
MudurШgunden
ilan S1ra No: 20675
Mersis No: 0463045084600011
Тicaret
Sicil/Dosya
No:
431750-0
Тicaret Unvaш
HiSARLILAR TEKSTiL
SANAYi VE TiCARET
ANONiM �iRКETi
Adres:
Merkez
Ferikoy Fшn Sk.
�i�li/istanbul

Mahallesi
No: 75/l

Yukanda Ьilgileri verilen �irket
ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen
hususlar mudurlйgumuze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Turk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
29.1.2020 tarihinde tescil edildigi
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Be�ikta� 16. Noterligi'nin
24.1.2020 tarih 1370 say1 ile
tasdikli, 15.1.2020 tarilili l sayil1
Yonetim Kurulu Каrап
Adres
Madde 4Yukaпda bilgileri bulunan
�irketin merkezi Bomonti Mah.
Fшn Sok. No: 75 �i�li/istanbul
adresinden, Merkez Mahallesi
Ferikoy Fшn Sk. No: 75/l
�i�li/istanbul adresine ta�шmф1r.
(3/A)(3 l /70066)
istanbul
Тicaret
Sicili
MudurШgunden
ilan S1ra No: 20789
Mersis No: 0180085087500001
Тicaret
Sicil/Dosya
No:
220400-5
Тicaret Unvaш
BORDROTEK iNSAN
КAYNAKLARI
DANI�MANLIK
HiZMETLERi ANONiM
�iRКETi
Adres: Ac1badem Mahallesi
<;::e9en Sk. Akasya А Kule Kent
Etab1 Apt. No: 25 А/154
-Оskudar/istanbul

Apt. No: 25/154 Uskudar/istanbul
adresinden, Ac1badem Mahallesi
<;::e9en Sk. Akasya А Kule Kent
Etab1 Apt. No: 25 А/154
-Оskudar/istanbul
adresine
ta�шm1�t1r.
(2/А)(31/69914)
Sicili
istanbul
Тicaret
MudurШgunden
ilan S1ra N о: 20784
Mersis No: 0648126380700001
Тicaret
Sicil/Dosya
No:
188604-5
Тicaret Unvaш
ORTAКLAR РЕТ VE
TEKSTiL URUNLERi
PAZARLAМA iTHALAT
iHRACAT SANAYi VE
TiCARET LiMiTED �iRKETi
Adres: �irinevler Mahallesi
Adnan Kahveci Blv. Emek i�
Merkezi Apt. No: 204/21
Bah9elievler/istanbul
Yukanda Ьilgileri verilen �irket
ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen
hususlar mudurlйgumuze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Turk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
29.1.2020 tarihinde tescil edildigi
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Adres
Tescile Delil Olan Belgeler:
Bak1rkoy 37. Noterligi' nin
27.1.2020 tarih 3655 say1 ile
tasdikli, 19.1.2020 tarilili l sayil1
Genel Kurul Karan
Adres
Madde 4Yukaпda bilgileri bulunan
�irketin merkezi istanbul ili
Bah9elievler il9esidir.
Adresi �irinevler Mahallesi
Adnan Kahveci Blv. Emek i�
Merkezi Apt. No: 204/21
Bah9elievler/istanbul'dir.
(2/A)(3 l /69858)
Sicili
istanbul
Тicaret
MudurШgunden
ilan S1ra N о: 20780
Mersis No: 0071081860700001
Тicaret
Sicil/Dosya
No:
220101-5
Тicaret Unvaш
АРЕМ BiLi�iM VE
TEКNOLOJi TiCARET
LiMiTED �iRКETi

Yukanda Ьilgileri verilen �irket
ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen
hususlar mudurlйgumuze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Turk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
29.1.2020 tarihinde tescil edildigi
ilan olunur.

Adres: Orucreis Mahallesi
Tekstilkent Cad. No: 10 Т/519
Esenler/istanbul
Yukanda Ьilgileri verilen �irket
ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen
hususlar mudurlйgumuze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Turk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
29.1.2020 tarihinde tescil edildigi
ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescil Edilen Hususlar: Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:
Bakнkoy 37. Noterligi' nin
27.1.2020 tarih 3607 say1 ile
tasdikli, 27.1.2020 tarilili 2 sayil1
Yonetim Kurulu Каrап

Tescile Delil Olan Belgeler:
Eyupsultan 5. Noterligi'nin
24.1.2020 tarih 1148 say1 ile
tasdikli, 24.1.2020 tarilili l sayil1
Mudurler Kurulu Karan

Adres
Madde 4Yukaпda bilgileri bulunan
�irketin
merkezi
Ac1badem
Mahallesi <;::e9en Sk. Akasya Avm

Adres
Madde 4Yukaпda bilgileri bulunan
�irketin merkezi istanbul ili Esenler
il9esidir.

Adresi Oru9reis Mahallesi
Tekstilkent Cad. No: 10 Т/519
Esenler/istanbul'dir.
Adres degi�ikliginde yeni adres,
ticaret siciline tescil ve Turkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan
ettirilir. Tescil ve ilan edilmi�
adrese yapilan teЫigat �irkete
yapilm1� sayilн. Tescil ve ilan
edilmi�
adresinden
ayпlm1�
olmasшa ragmen, yeni adresini
suresi i9inde tescil ettirmemi�
�irket i9in bu durum fesili sebeЬi
sayil1r.
(2/A)(3 l /699l 3)
istanbul
Тicaret
Sicili
MudurШgunden
ilan S1ra No: 20734
Mersis No: 0109002654200010
Тicaret
Sicil/Dosya
No:
324951-0
Тicaret Unvaш
ALBAN YAPI URUNLERi
TEKSTiL SANAYi VE DI�
TiCARET LiMiTED �iRKETi
Adres: ikitelli Osb Mahallesi
Keresteciler 23. Вlok Sk.
Keresteciler Sanayi Sit. 23. Blok
Apt. No: 41 Ba�ak�ehir/istanbul
Yukanda Ьilgileri verilen �irket
ile ilgili olarak a�ag1da belirtilen
hususlar mudurlйgumuze ibraz
edilen belgelere istinaden ve Turk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
29.1.2020 tarihinde tescil edildigi
ilan olunur.
Tescil
Edilen
Hususlar:
Mudurler/Yetkililer, Adres, Ama9
Konu
Tescile Delil Olan Belgeler:
Uskudar 19. Noterligi'nin
23.1.2020 tarih 1569 say1 ile
tasdikli, 20.1.2020 tarilili l sayil1
Genel Kurul Karan
Mudurler/Yetkililer
MudurШge Sei,:ilenler
257******42 Kimlik No'lu,
istanbul/Bayrampa�a adresinde
ikamet eden МUНАММЕТ ENES
ALBAN; Aksi Karar Аlшшсауа
Kadar Mudur olarak se9ilmi�tir.
Уetki �ekli: Mйnferiden Temsile
Уetkilidir.
257******06 Kimlik No'lu,
istanbul/Bayrampa�a adresinde
ikamet eden MUCAHiT ALBAN;
Aksi Karar Аlшшсауа Kadar
Mudur olarak se9ilmi�tir.
Уetki �ekli: Mйnferiden Temsile
Уetkilidir.
ii,:erigi Degi�en Maddelerin
Yeni Hali
Adres
Madde 4Yukaпda bilgileri bulunan
�irketin merkezi istanbul ili
Ba�ak�ehir il9esidir.
Adresi ikitelli Osb Mahallesi
Keresteciler 23. Вlok Sk.
Keresteciler Sanayi Sit. 23. Blok
Apt.
No:
41
Ba�ak�ehir/istanbul'dir.
Amai,: Konu
Madde 3�irket'in kurulщ
ba�l1calaп �unlard1r;

аmасшш

1-Bilimum in�aat malzemeleri,
demir, kereste, 9imento, in�aat
armeturleri, parke, lamЬiri, cam
i�leri, aleminyuщ tugla baglant1
elemanlaп, sa9, demir, 9iuko,
galvenizli sa9, bakir, kur�un. profil,
ilma�in, pik 9elik, in�aat demiri,
in�aat tesisat1 malzemeleri, yer
karolan, duvar kag1d1, yagl1 Ьоуа,
mermer, (Suya-1s1ya) izalasyon
malzemelerinin imalat1, al1m1,
sat1m1, toptan ve perakende ticareti
ile ithalat ve iliracatш1 ifa etmek.
2-Bil cumle kuma�. iplik ve
deriden mamul her tйrШ 9ocuk,
bayan ve erkek konfeksiyonu ve
triko urйnlerini imal etmek, almak,
satmak, ithalat1 ve ihracat1ш
ger9ekle�tirmek.
3-Tabii ve sentetik elyaf,
pamuktan mamul ipliklerin her
9e�it kuma� ve manifatura
mamullerinin
bizzat
imal
ettirilmesi, terbiye, kasarlama,
boyama, apre, emprime, fiksaj
i�lerini yapmak ve ba�kalarшa
yapt1rmak, al1m, sat1m ithali,
iliracш1 ger9ekle�tirmek.
4-Her turШ уйnШ, pamuklu,
ipekli, sentetik ve esetat esasl1 iplik
veya kan�1mlanndan dokuma ve
orme kuma�. do�emelik kuma�
uretmek, bu kuma�lardan i9 ve d1�
giyimle ilgili konfeksiyon urйnleri
imal etmek, almak, satmak, ithalat
ve iliracatш1 ger9ekle�tirmek.
5-Her tйrШ spor malzemeleri,
e�ofman, ayakkab1, 9orap, dizlik,
bant, eldiven, forma, vucut
geli�tirme ve gйzelle�tirme aletleri,
su ustu ve su alt1 spor malzemeleri,
k1� sporlaп aletlerinin, havacilik
malzemeleri ile bu spor dallaп i9in
gerekli olan ve ruhsata taЬi,
olmayan sagl1k malzemelerinin
al1m1, sat1m1, ithali ve ihrac1ш
ger9ekle�tirmek.
6-Deri suet, deri kurk, suni kйrk,
kosele, suni kosele, lastik, plastik,
kau9uk, sйnger ve bunlara benzer
maddelerin i�lenmesi suretiyle
bunlardan mamul her tйrШ deri
giyim ve е�уаlаrшш imali, al1m1,
sat1m1, ithalat1 ve ihracat1ш ifa
etmek.
7-Her turШ ayakkab1, terlik,
9izme, 9anta, kemer cuzdan ve
deriden mamul e�yalarш imali,
al1m1, sat1m1, toptan ve perakende
ticareti ile ithalat ve ihracat1ш ifa
etmek.
8-Tekstil
ve
konfeksiyon
urйnlerinin
paketleme
ve
ambalajlama hizmetleri i9in gerekli
madde ve malzemelerin uretimi,
veya ba�kalarшca uretilmi� olan bu
tйr madde ve malzemelerin al1m1,
sat1m1,
ithali,
ihracat1ш
ger9ekle�tirmek.
9-Tekstil konfeksiyon ve triko
sanayiinde kullaшlan mekanik,
elektrikli ve elektronik, Ьil cumle
makinalar, yedek par9a, alet,
edevat, aksesuar ve dokuma
tezgahlaпш imal etmek, almak,
satmak, ithalat1ш ve ihracat1ш
yapmak, bu sanayi alanшda gerekli
olan
yat1пmlaп
yapmak,
yapilanlaп kiralamak, satш almak,
fabrikalar, sat1� magazalaп ve
depolar ш�аа etmek, bunlaп
(Devam1430 . Sayfada)

