
Firma Detayları

Durum

Sicil No 324951-0

Oda Sicil No 324951

Mersis No 0109-0026-5420-0010

Firma Ünvanı ALBAN YAPI ÜRÜNLERİ TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED

ŞİRKETİ

İş Adresi İOSB MAH.KERESTECİLER 23.BLOK SK.KERESTECİLER SAN.SİT.NO:41

BAŞAKŞEHİR

Telefon No 2125218888

Faks

Web Sayfası http://www.alban.com.tr

Odaya Kayıt Tarihi 13/01/1995

Ana Sözleşme Tescil Tarihi 13/01/1995

Vergi No Mevcut

Sermaye 500.000,00 TL

Meslek Grubu 48-İNŞAAT MALZEMELERİ

Nace Kodu 46.73.19-Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin

toptan ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.)

Firmanın İş Konusu Şirketin kuruluş amacının başlıcaları şunlardır; 1- Bilimum inşaat

malzemeleri, demir, kereste, çimento, inşaat armetürleri, parke,

lambiri, cam işleri, aleminyum, tuğla bağlantı elemanları, saç, demir,

çinko, galvenizli saç, bakır, kurşun, profil, ilmaşin, pik çelik, inşaat

demiri, inşaat tesisatı malzemeleri, yer karoları, duvar kağıdı, yağlı

boya, mermer, (Suya-ısıya) izalasyon malzemelerinin imalatı, alımı,

satımı, toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve ihracatını ifa etmek.

2- Bil cümle kumaş, iplik ve deriden mamul her türlü çocuk, bayan ve

erkek konfeksiyonu ve triko ürünlerini imal etmek, almak, satmak,

ithalatı ve ihracatını gerçekleştirmek. 3- Tabii ve sentetik elyaf,

pamuktan mamul ipliklerin her çeşit kumaş ve manifatura

mamullerinin bizzat imal ettirilmesi, terbiye, kasarlama, boyama,

apre, emprime, fiksaj işlerini yapmak ve başkalarına yaptırmak, alım,

satım ithali, ihracını gerçekleştirmek. 4- Her türlü yünlü, pamuklu,

ipekli, sentetik ve esetat esaslı iplik veya karışımlarından dokuma ve

örme kumaş, döşemelik kumaş üretmek, bu kumaşlardan iç ve dış

giyimle ilgili konfeksiyon ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithalat

ve ihracatını gerçekleştirmek. 5- Her türlü spor malzemeleri, eşofman,

ayakkabı, çorap, dizlik, bant, eldiven, forma, vücut geliştirme ve

güzelleştirme aletleri, su üstü ve su altı spor malzemeleri, kış sporları

aletlerinin, havacılık malzemeleri ile bu spor dalları için gerekli olan ve



ruhsata tabi, olmayan sağlık malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve

ihracını gerçekleştirmek. 6- Deri süet, deri kürk, suni kürk, kösele, suni

kösele, lastik, plastik, kauçuk, sünger ve bunlara benzer maddelerin

işlenmesi suretiyle bunlardan mamul her türlü deri giyim ve

eşyalarının imali, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ifa etmek. 7- Her

türlü ayakkabı, terlik, çizme, çanta, kemer cüzdan ve deriden mamul

eşyaların imali, alımı, satımı, toptan ve perakende ticareti ile ithalat ve

ihracatını ifa etmek. 8- Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin paketleme ve

ambalajlama hizmetleri için gerekli madde ve malzemelerin üretimi,

veya başkalarınca üretilmiş olan bu tür madde ve malzemelerin alımı,

satımı, ithali, ihracatını gerçekleştirmek. 9- Tekstil konfeksiyon ve triko

sanayiinde kullanılan mekanik, elektrikli ve elektronik, bil cümle

makinalar, yedek parça, alet, edevat, aksesuar ve dokuma

tezgahlarını imal etmek, almak, satmak, ithalatını ve ihracatını

yapmak, bu sanayi alanında gerekli olan yatırımları yapmak,

yapılanları kiralamak, satın almak, fabrikalar, satış mağazaları ve

depolar inşaa etmek, bunları işletmek, kiraya vermek, kiralamak,

devretmek, devir almak. 10- Ulaştırma ve nakliyat faaliyetlerinde

bulunmak. Kara, hava, deniz araçlarının alım, satım ve ithalat ve

ihracatını gerçekleştirmek. 11- Her nevi hatıra eşya turistlik eşya, ve

memleketin özelliklerini taşıyan eşyalar ile ziynet eşyalarının ve

benzeri eşyalarının el sanatlarının toptan ve perakende ticareti ithali

ve ihracını gerçekleştirmek. 12- Her türlü kuruyemişin alımı, satımı,

ithalatı ve ihracatını, ambalajlanmasını ve dağıtımını gerçekleştirmek.

13- Zirai mahsuller, hububat, bakliyat, nebati gıda maddeleri, su

ürünleri ile değirmencilik mamulleri, nişasta, glikoz ile yağlı tohum

sanayiinde kullanılan bitki ve kökler ile nebati hayvan yemlerinin alımı,

satımı, ithalatı ve ihracatı ile pazarlanmasını gerçekleştirmek. 14- Her

türlü yaş meyve ve sebzelerle, yenilen kökleri yumrular ve çiçek

mahsulleri ile hububat gibi zirai mahsullerin alımı, satımı, ithalatı ve

ihracatını gerçekleştirmek. 15- Her türlü dondurulmuş, kurutulmuş, su

haline getirilmiş veya öğütülmüş çeşitli meyve ve sebzeler, konserve

ve konserve sanayiinde kullanılan kimyevi maddeleri, makine ve

aletleri, hazır yemek ve vakum salçalarını almak, satmak, ithalat ve

ihracatını gerçekleştirmek. 16- Her türlü yemeklik nebati yağ, (Katı

veya sıvı) alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını gerçekleştirmek. 17- Her

türlü çikolata, bisküvi, çiklet, gofret, şekerleme ve benzeri gıda

maddelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 18-

Her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere her nevi hayvansal ve

tarımsal ürünler ile bunlara ait diğer sınai ürünlerin ambalajlanması,

depolanması, nakliyesi, pazarlanması, alımı, satımı, ithalat ve

ihracatını gerçekleştirmek. 19- Her türlü canlı hayvan ahır ve kümes

hayvanları besiciliği, kesim ve mamullerinin alımı, satımı ithalat ve

ihracatını ifa etmek. 20- Tabii kaynaklardan elde edilen su, soda,

maden suyu, her nevi sıvı ve katı maddelerin alkolsüz içkiler, gazlı ve

gazsız meşrubatlar, meyve özleri, konsantre ve pulplerle bunların

üretim ve tüketiminde kullanılan çeşitli kimyasal ürünlerin alımı,

satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 21- İnsan sağlığı öncelikli

tutularak her nevi tıbbi ilaç ve ilaç sanayinde kullanılan maddelerin

alımı, satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 22- Bilumum

kimyasal maddelerin, ambalajlanması, dolumu toptan ve perakende

olarak pazarlanması, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 23-

Mekanik, elektrikli ve elektronik her cins sağlık cihazları ile sağlık

tesislerinde kullanılan her nevi alet ve edevat ve araçların alımı,

satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. 24- Her türlü kozmetikler

ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.



Eski Ünvan

Eski Firma Ünvanı

AYCAN GRAFİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

ALBAN DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

Ser.Artırımı OKK 7/4/2021 29/4/2021 1 0

İşyeri Nakli OKK 20/1/2020 29/1/2020 1 0

Meşgale

Değ.

OKK 20/1/2020 29/1/2020 1 0

Temsil OKK 20/1/2020 29/1/2020 1 0

Ser.Artırımı OKK 13/2/2014 5/3/2014 11/3/2014 1 8.525

İşyeri Nakli OKK 1/9/2013 23/9/2013 27/9/2013 1 8.414

Ünvan

Değ.

OKK 9/11/2010 8/12/2010 14/12/2010 2 7.707

Meşgale

Değ.

OKK 9/11/2010 8/12/2010 14/12/2010 2 7.707

İşyeri Nakli OKK 20/11/2008 24/11/2008 28/11/2008 1 7.199

İşyeri Nakli OKK 1/10/2006 12/10/2006 17/10/2006 7 6.665

İşyeri Nakli OKK 2/8/2004 18/8/2004 23/8/2004 4 6.120

Ünvan

Değ.

OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 2 6.020

İşyeri Nakli OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 3 6.020

Meşgale

Değ.

OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 2 6.020

Ortak Değ. OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 1 6.020

Ser.Artırımı OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 2 6.020

Temsil OKK 24/3/2004 26/3/2004 31/3/2004 1 6.020

Ortak Değ. OKK 20/3/1998 30/3/1998 17/4/1998 0 4.522

Temsil OKK 20/3/1998 30/3/1998 17/4/1998 0 4.522

Ser.Artırımı Ek Sözleşme 26/5/1997 2/6/1997 5/6/1997 0 4.304



Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

Kuruluş Kayıt 13/1/1995 18/1/1995 0 3.706

Ser.Artırımı Düzeltme Kar. 24/2/1998 0 4.488

Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

ZEKİ ALBAN 325.000,00 TL

CEMALETTİN YILM ALBAN Müdür Münferiden 175.000,00 TL

Eski Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

HASAN AYCIN Müdür

HARUN SELMAN AYCIN

HAYRULLAH AHMET AYCIN

HÜSEYİN AYCIN

MUSTAFA AYCIN

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

CEMALETTİN YILM ALBAN Müdür Münferiden

MUHAMMET ENES ALBAN Müdür Münferiden

MÜCAHİT ALBAN Müdür Münferiden


