


















BEYKOZ 2. NOTERI

YUNUS TUTAR

KAVACIK MIHRABAT
CD. MIHRABAT Iş

MERKEZI N:84 K:1
BEYKOZ ıisTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 26/03/2018
Yev.No: (A)

iMZA SiRKÜLERi 1113950
: ÇAKIR YAPI SANAYi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi
. Hasanpaşa Mandıra Cad. Konak iş Merkezi NO.2 B Blok 0.36 Kadıköy /
. iSTANBUL

YETKILILER : ŞÜKRÜ ÇAKIR 16913731078, MEHMET Ali ÇAKIR 16901731424
YETKiNiN KULLANIM ŞEKli: Münferit
TEMSiL ŞEKLi/ SÜRESi : 3 (üç) yıl
TicARET slclı ADI - NO : iSTANBUL - 196226
VERGi DAiRESi - NO : 034231 BOGAZiçi KUR. - 2220075800

ÜNVANı

ADRES

_ Yukarıda adresi yazılı ÇAKIR YAPI SANAyi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi ünvanlı şirketin TÜRKiYE
TicARET slclıl GAZETESi'nin 20 Mart 2018 tarih ve 9540 sayılı nüshasının 375. sayfasında neşr ve ilan
olunan 14/03/2018 tarihinde tescil edilen 05/03/2018 tarihli olağan genel kurul kararının ve yine; aynı
tarihde tescil edilen 05/03/2018 tarih ve 158 nolu yönetim kurulu kararlarının ilgili maddeleri gereğince;
"6- Toplantıya bizzat katılan Şükrü Çakır ve Mehmet Ali Çakır yönetim Kurulu Üyeliğine adayolduklarını
beyan etmişlerdir. Her aday üyenin kendi oylamasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların yaptığı oylama sonucunda; Şükrü Çakır ve Mehmet Ali
Çakır'ın 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Uvellğlne seçilmeleri o'y birliği ile kabul edildi.
-Şirketimizin 05.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen
Şükrü Çakır ve Mehmet Ali Çakır'ın aralarında yaptıkları görev bölümünde; Şükrü Çakır'ın Yönetim Kurulu
Başkanlığına, Mehmet Ali Çakır'ın başkan yardımcılığına seçilmesine,
- Yönetim Kurulu başkanı Şükrü Çakır ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakır'ın, 3 (üç) yıl
süreyle şirket Ünvanı veya kaşesi altına atacakları Münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili
kılınmasına alınan bu kararın tescil ve ilanına, oybirliği ile karar verildi." denildiğinden, şirket ünvanı altında
kullanacağı m aşağıda örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim.
ÇAKIR YAPI SANAyi VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi ADıNA TEMSiLEN (Yönetim Kurulu Başkanı) ŞÜKRÜ
ÇAKIR

iMZA iMZA iMZA

,

(Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) MEHMET Ali ÇAKIR

iMZA iMZA iMZA

-:',

KPV, Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.
SÖ18A/SYazl: 2/0 Kod: 10.1.4
NBS NO: 201803260340402 - 8842509376
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'13,950
Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 2220075800 vergi numaralı ÇAKIR YAPI SANAYi VE
TicARET ANONiM ŞiRKETi adına YETKiliSi olarak hareket eden, gösterdiği T.e. içişleri Bakanlığı tarafından
verilmiş 23/12/2027 geçerlilik tarihli, A07L78726 seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına.
göre, baba adı Mehmet, ana adı Nebahat , doğum tarihi 4/1/1964 olan ve halen yukarıdaki adreste
bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 16913731078 T.e. kimlik numaralı ŞÜKRÜ ÇAKIR ile
2220075800 vergi numaralı ÇAKIR YAPI SANAYi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi adına YETKiliSi olarak
hareket eden, gösterdiği T.e. içişleri Bakanlığı tarafından verilmiş 02/01/2028 geçerlilik tarihli, A07S73731
seri numaralı, fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Mehmet, ana adı Nebahat ,
doğum tarihi 1/9/1968 olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren
16901731424 T.e. kimlik numaralı MEHMET ALi ÇAKIR isimli kişilere ait olduğunu mahallinde işlerinin
yoğunluğu nedeni ile huzurumda alındığını, onaylarım. Yirmialtı Mart ikibinonsekiz, Pazartesi günü
26/03/2018

DAYANAK: TÜRKiYE TicARET stcıu GAZETESi'nin 20 Mart 2018 tarih ve 9540 sayılı nüshasının 375.
sayfasında neşr ve ilan olunan olağan genel kurul kararının ve yine yönetim kurulu kararlarının
incelenmesinden 3 (üç) yıl süreyle şirketi münferiden temsil ve ilzama ŞÜKRÜ ÇAKIR, MEHMET ALİ ÇAKIR
isimli kişilerin yetkili olduğu görülerek eklendi.
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(B'aştaratı Sayfa u7'del nevtmden ortaklık. ıests edebtllr ve Kurulmasina gtriştlklerj (Çakır ya
Şirkeııu Jdarest .1 'bunların '.IUrk1ye dahilinde DistrlW pt sanayii Ve 'l'1caret Anonim Şirketi)

i\1aıldo 8 •........• lörlutU vaYa MümessJııı~ınl yapa.l nln kuruluşunun onanınası için verilen
ŞIrketin id3.r'çsi umumi heyet ta btlh-, Kur-nlmuş ortokhklar-a lştir,ak dilekçe ve ekıeri ıncelendt,

rcermda n seçilecek bir mUdUr tarafın edebilir ve ~nL nrcvzu He Iştigal e.
dan Yı.trütüıür. den' ot-teklıtar-ın aracıfık yapmamak Gereıli! Düşünüldü :

Lik 5- yıl .tçtn ortaktardan Ncclp suretiyle hisse veya ınpta senetlerjy Şirk.et ana muka v eleejntn Tıcaret
!:ı.-n.gnmüdür olarak seçilmiştir. Le tuh.vlllerlnı eatı.n alabtltr ve bu şe 'Bakanlığınca. uygun gÔl'üterC'k kurul-

ıkHd-a iktisup edthnjş. eshan ve tahv] rrrasıno izin verildiği ve senrıaventn
~kctJll Temsili. . htı tekı-cr satablllr._ şekünde y,üzue 2S'ionin Dehizctltk Bankası T,A,
Madde 9' - 4 _ 4 . .sayfasındaki 5, madde; O, Unkapanı Şu'be.s!1l9 yattrıld'ıg-ı an la
Şirket crtaltlarindan Necİp İsrıgc _Şirketin mü~t1 te[.cll ve ilan aıldığırıdarı ısıemın kabulü He T.T.K

tarafınıfon mi.ınferit etarak yürütülür, tar-thinden Itibaren 20 (yınni> Yıldır. rıim 300. maddesi delaleHyle 299. mad

L\1~~~I~:r~~~ğlştlrilmesı şeklinde, ~~~r!:Tex~oC~in~ÇS~:;etT>~~~n S~:~i~u;~
Müdürler ş1rlteUn ödnemfş ane 5 - 5, Sayfasındaki 6 madde; nun Onanmasına sed Lira harcın ilgi

senıuayeatntn yarlSından fazlasını ~Şlrketın seemavesj 1000 htsseye li ştr'ketten alınmasına 8.7.1983 tari -
temsfl eden ortakların kararı LLe de oyrrlmış olup 5,000,000,-_ (Beş mll, hinde oy birliği LLe karar verildi.
~Iştirill.r, YQn) Türk Llragrdır Bunun:

nnaJııçolal"ııı rtlcaret llakanlıılına ~) Ll;;~ :r~~f!~~~nN~~~O.~~ ,
Gönderilmesi: &118(\,

i\lac!do II -- b) 3-50. ntssesı olan 1,750,000,-
qrtaık SoYlıSı yırıniyi geçsin veya Tüt.k Lirası or-takl ardcn S~I"Vet Im.

gfı~~:ln ~::~ s~~e ~~~:;m h~~~i;ı~~g,a'ya aittIr,
taoo.iık.1i ,lkişer nüshcaı toplantı tari AyrıCa sermayenIn yüzde 25'1 nak
hln,den itibaren bir ay içinde Tıcaret ten, bc kjye Yüzde 75'1 onaıklar kuru
&'\J~nlıgırıa gönderUIr. :~~~~e~~~~:ıı~aı~ara gare ödeneeek

Hesap :YıIı 1 6 - 5, sayfcdakı 8. madde:
l\1adl!e ıZ - eŞlrketin id.areısl oltaltJar kurulu
Şlr~t1n hesap yılı ocak ayimn !:aırafından seçitecek bır mUdUr tera

blj-Inc] gününden lyaŞıur ve aralık ayı {ından :yUrütulür, nx 5 yıl için or-tck
nın otuzblrincl günü sona erer . .Yal lardan Neclp İmga Müdür -Olar:ık se
niz llk hesap' yılı şfrkettn kesin SUl çllmlştlr.> şeklil1de, '
reLte kurulduğu, tarihten başlayarck 7 - 6. Sayfadaki 9, madde;
arahk ayının. sonuncu günü biter. eŞinket ortaklarından reecrp İn1ga

, , tarafından -münferjt ' ola·rak yilrütU.
,lilırın Dağıtıtması : li1r, .şırketı temsil Ve UZam eıcce.c
l\I?dde 13 ......• ımzalaı- ,~ı.ia,.kIAr kurulunca, tesbit,
ŞiIt<etln, safi karl yapılmış olan tescn s» ilan OJ~ur.

lter ceşIt, ınasr::ı.flann çlkorllmasın şC'klind~de~:l.5-tJr} 1ş1ifet
dan sonra xatan mlkfarrdır-. Safi lter Lh~iJO ~'
dan her sene cvvela yU~de 10 Ih~1 •• M.•uh creı~~~ı tnt~ 'ınıo
yatL akces! aYrılır. Kalan nıssedar-ıl SıR~I~1l:.A··PjS%ı,?/. 1.:lfa'A!ı1tI~
ra ödenmiş sermaye üzerinden .tn-y,a." B, a.~e,.e beyanı altındaıki
rı nj*.'bfoJlnde dagıtılir. 'lUrk Tic..ı.ıo.et ~nzan n ,kımlığı daIrece ~J.linoo Ve İs
Kanununun 466/3 maddesı hUküm1c nrıbuj ll, li'oterUğlnden oncylı 30.5. No
ri gereğince YÜzde. 10 kanuni yedek 983 gli~ V~ 2~.PJ~, ~aY)n1~kal~tnwne
akçp, ayrılarak ucnumt yedek akçeye ne şirk t, !!;SUIU'a-W'YntJlJınJ Neclp im
eklenir. g:\ ve erver İmga'ya vekaleten ha

Kardan bir ·k.ısıııının pa.y sohtpte reket eden Muharrem Eren'in oldu No
'rtrıe ,dagıtıtma.sı veya. şırket adına iŞ ğunu onaylaTJIm. 7. Haz! an 19P.3
leHlm<>sl veya ımernurlar-c ve mOstah enel ~.o.IIr:A er F.ter
demiere ikranıiye olarak vernın~l :R~mı~6hür ve ~l1~a)
hususundeıki kararlar şırket senna l •• Tl\.
yes!n.1n en az yarıdan bır (azhy} te.ı\l 1ıSa.~"~lh 9; o~y.it§ııı a saık
sH erlen pay Suhiplerinin kararına dur ;na 1 l' ;ati~3aShna u.ygun
b::ı~lıd1r. . y ar m, •.

,~'Ok Noter!
Ihtiyat Akçe~1 ; &1-9"'»'"'M'ehmet
M!f<'de 11 ,- ~ Zafer ~
thtiya~ aL1{çesi şırket ser.ma,yesinln i 1ftResmJ MurnJ )

ı~~~u 2~\~;~~1~Lk~1~~O:l l~~fndeay~, ~ y~~o: 14 (0120.3/ 9 '.
ınıden ihtiyat akçesl ayrılmasına 'de tan t ~-..~gu ı~~abliik e_
v-:;ım olu(lur ' l~Yı ~e~ı o- ' te<! -,1· e ıle ıı

, . tın ,~.l!in:ıJj.k ve' 1 ,ve '\i eItr.nXı-1l_~·al ıOt, inşaat malz.emelerl Vman
KOl1uni ve ihtiyUti yedek akçe - Yi.lnI irıceleı\fut. ,~ı şirı<~;J.ı ~_ yol, k.onut ve buna benzer inşaat işle

leri IL~ 'rttrk Ticaret K.anununU,n ve ca.l" ımnurlu~ı,p m~ maddesı i ve t3.3hhüıleri imalat ve pazadama
bu e.sa~ mukavelece behni1en hüküm gere- nSA k-yru ~ tz,!!,l verllmiştl ' sı her n~v'i ticaret ithalat ihracat ima
tera göre ayrılması ge~ken mıktcr a Adln~ __ -lat sanayj
SaU l~anIaın ayrılmadıkça his,S'€d:ırla ., I!mtı' ~" 'ltı ,bL İnşaat ıual:ıeineıerl ıle ilgili her
1'(\ kar da$IVlmaı, if ' 1 Ü~ n türlü ilk ve yardımcı maddelerin te .

Kar,w,ılllükUınIer "çtqp.,et .t4~~pdü.'an~ü
Madde IS - Ya.hl'1J'a~Nak.dl s'~\1?~,

Bu mukavelede m~vcut olma Boınka Adı : Y~"'-;e~nı~~nka
Yan hususlcr hakkında TUıık Ticaret sı Akşaray Şb. İst,
K'3nuriunun hük.Uınler1 tatbik olunur. Miktarı: 1.250,000.

Neclp !mga . (~nza) (2Oc-A) ([B/E-67B:;1
Servet Irnga (i.mz~)

Nofer1fğlınizde yazılan bu muka İstanbul Tfc<'.ret SiciU
vele aU!nünki Irnzalann şahıs ve hü MemurlUKundan ı

vlyc.tleri (braz e!Pkler1 fotogra.fh E. SfcII No : 190226/11S7'54
mjnönü nUCus fdcıresinden 1.10.19'79
t.c\r1h ve 981115 nolu nüfusuna naza Ticaret Unv<lnı ı

r:ın kiit.ü:kte htonıbu'l El:nJ'nönü 4/5 ÇAKılı. YAPI SANAYI VE TıCARET
1~. 575 de ~ayıtlı 1950 KaYQla.r Do ANONIM ŞIRKETI
Itumlu Servet troga'ycı ve ibraz ettt Ticari _tk::ımefgalıı :
ğ', fotoğrar1\ Ma,hınutbey N'üru,<J ıda İstanbul Vilayeti dalıJl1nde Beşik-

taş Baı"fbaros Bulvarı semtinde ıbo
t:~SI~~i~~~~;.1~a~a:~h t;~6~~~ö~~ Blokları Hanının 16/8 numara.
Ale=mdar 57.-G, ·ı/5, 12 de koYttTı 1944 'ticari lkaıııetgaI1l LLesfclI numara.
dnıtlliffilu NC-CiD!'nıga'Ya '3l.t Olup dai sı. ve .tınvam yukarıda yazılı b.ılunan
r€'do yan'mda imzaler.1"ı-Işbulundukları Şırketm Ticaı"ıe.t ' BakanlığıDın 7 7 1983
nt ta.stlk ederIm, ;,tadhinde l.a.sdikio;ıd·en geÇen esas' muka

tslanbul 20. Noteri vere. ile İstanbul ı. ci Ticaret Ma'hke
U~ur K.:ala!atoS;lu mCsınln 8.7.1983 ts,rih eSas 1983/2478

(Rr.smi MiU1ür ve İmza) K~:,ar 1983/2207 sayılı mahkeme kara
rının tescil ve Ilanı is!enmiş Beşiktaş

~ls~~~~:ıe 2~~YCJ;J~t~~~11~1IEtraflJ1. _ 2: Ci NOterlJginden 21,6,1003 farih

dan 30 m/j.?ıs 1983 'tarih ve 25455 sa ~~::i~d:a~c~;:r~;:1l!~;ehnt~~~eYk~I~~ı.ı;
yı .Il~ ,lusdık edIlen ~~ga tnş,a~t p~e (,I!\1;tI{b 6762 S.ıyılı Tlırk Tica:et Ka.
f·a:br4'r Beton 8a~aYh ve Tıcaret ı 'ilunu hük.ümlerlne uygun olarak ve
rnlted Şlrketlne aıt .ana mukavel-eııfn memu.rluğull1uzdaki vesikalara daya-
nt \0) f~~;?:faSındakı 3. madde. n~lar~k 15.7.1083 tarihinde tescil edil

ll, dıgi ılan olunUr.
, cHal1h:ızır harita, yol su elektrtk
k"n3liza"'yon güzergah haritaları. if
raz, tevha. parcel::ısyon. apıQrasyon.
cIns tashlhl, Imar planları epÜkasyO
nU, pı~nt,ote maden harlialan V'3
topoğraf(k. barltalar~

(c, tl.cOncil madde muhtevlya,t,.'n
da. her tO:~tü jthal:ıt ve Ihracat,

(d) Alt ve üst yapı mUt.ıeahhit11k
h.lzmetlarj. 'şek.linde, . ,

2 - 3 sayfooakl (C) flkraFl.ında
1<1 (Du.,> .şeUrnoesi (Dış) şekllnde.

3 - 3~ Say!~da,kl (i) !,·krosı:
c-şLrkelin j;1ttlsodt ve tekn;k ,mcrl(

ı:ı.?.t. ve hııc:u~un1l0 lc:'l) eıt;rd:~i biL
cnnıle sınai ve ticarı 1~lerfn ta,hakku -
ku Idrı Yli'rll ve ya.banc, haki,ki VeYA:
bU,)(m\ sa]11~1a.rlE\ mevzuat i:etçeves!
do-.hllinde sürekli veya süreksiZ her

T,C,
.tst.a'nbul ~irıcd Ticaret Malıl<emesl

Esas No :
ı983/2478
Karar No •.
.1983/=

Türk Ulusu Adıua HUltüllI Vermeye
YetkIli 1stanbul A,sljye Birlııcl Tic.:Jret

Mahkemesı aarandır,

Heyet'
BMkan
Turhan Onur.
Üyo
M Kemal Erooğan,
ÜYG

, çetin Uğuz.balaoan.
Ba.şkaffp:
Sov,tnç Erdeneır,

mini hnaıatı ithalan depeleması depo b;.\§kuı"rıı:ıu art g<tyri.l'neııkuı Ve menkul
Ianması o;rakl1 ve tevait için her tür1ü~ mallar üzerinde ŞIrket lehine ipotek ıe
teçhiZat makma Ve Va8ıtal;:ırı mübaay.l $15 Ye tescil etmek veya bunlar -Uzc!hı
inşa ve tesis Imal suı'etiYle temtn et- de h..::r ıUr II hakl:trı :Lkt'sap etmek
mek veya satmak veya. başka suretle g) Konusır He Ilgili yurt 'içinde-
elden çıkartıııak. ve yurt dışında resmi ve özel firmala

,C) H.ıfrjYat,y~pınak ılo.'lk1jyeci1ikve ~~~k~~ami:~erin teahhüılertna gir ~
nakl'ye işteırrıectllgt yapmak. ,Y P .

d) Konusu He ilgili ülke Içinde Şirket yukarıdl. gösteriJenlerden
ve dışında her 'turlü resmi Ve hususl tıatjkil i§Jere giri;vlıek İstedia-i takdirde
proje Inşaat ve mühendtslik taenhütle y<Slıetim. xurujunun teklifi Uze:riııe ge-
rtne Iştfrek etmek almak yapınıv" tcm rıel kurulun tensıp , kararı. alındıktan
lik ve devir etmek veya temljk ve d'e sonra dJled1ği işleri yapabilecekür, An
v1r a'[arak yapmak. cak esas mukavele dgi~ll(1iğ', nitU_

ğind~ olun bu karerı uygulamak iç'n
Ticaret Bakanlığından ger~kll izin c -
lmacaktrr,

e) Inşaat m'l1:ıt.€'lldis1Jk ve bunlaca
yardımcı sanayinin gerektirdiği her tür
lü malzeme makine Ve tesıst ithaı et
rnek ve imal etmek.

t) Turistik tesisler kurmak Inşa
etmek ve Iştetmek.

,g) Her nuvi inşaat makineleri kara
ve deniz vasıtaları ve bunlarla ilgili
malzeme yedek ça,rça, ham medde yar
dırnet madde makine ımalatı alımı sa
tınlı ,ilJletineS'j üccret! ihracatı ithal"t yap'
mak.

Başkan 12104
Üye' 14964
üye lS88-5,

(Imza)
(Imza)
lİınza.)

Merkez ve şltbeler ;
Madde .• - .

ŞlrkeHn merkezi t,stanbul'dacJtr,
TiCaıet Bakanhğ'ı'rıa haber vermek şar
tıyla Yurt içİnde ve yurt dışmda ıu _
zum. görülen yerıerde şubeler bürolar'
acentahklar ve Olul}.~birükler tesb edc
bilir.

Müdde(1 :
Madde 5 ,......

. Şirketin müddet! tesci] ve .ilcn tn
rUılndonitibaren &'9 tDo'ksnndckuzj yıl
dır. Müddet Ticaret Bak.antrğrndan i-
atn almak suretıyle kısaııılabillr uzaln.
İubtf ir, '

Çakır Yapı Sawı,yii ve Ticaret
Anonim Şirketi

Ana Sözleşmesi

Kurulu!} ;
Maddo J -

Türk Ticaret Kanununun 303 ınad
des! hükmü g\.'retince aşağıda adları
soyadları ve adresleri yazılı kurucu _
le.;- arasında TUrk TIcaret Kenunu _
nun Anonim Şirketlerin Gnİ surette ku
rulmasr hakkındaki hükümlere göre
btr Anoni,m Şirket kur-qlmuştur;

al Mehmet Ç3k.ır
T.C. Uyruklu
Çayırbaşı Kereliköy Bağlar Yolu

No 20 Sarrzerv'İstenbul.
b) Kaşif Semıcgtu
ır.c. Uyruklu
Konakler Mah. Yeni Levcnt Blok

12 B D: II BeşJktaş/İstanbul..

cl Mustafa ça1nr·
-r.c, Uyruklu
Çayırbaşı Ke!eı~köy Bağ'lar Yolu
: ıı Sarıyel'/tE-tanbuı
dı Şfr1<ıil' Çakır
T.C. Uyruklu.
Çavrrbaşı Kefellköy Bağlar YOlu
: 11 Sarıyert' İstanbuı
erHüsevin Akyıld1z
'T C. Uyruklu
Maay SıtesJ Çakt: Apt. No 23 EıJ

ler/ts·anbu).

11) Konusu ile ilgili olmak' şartıY
La devlet -eli ile yepılanlar dahil Tür-
kiytı.,ln iıhal ve ihraç etıf~t tüm mad
de malzeme ham madde yardımcı road
de mamul yedek parça makine ve te
sisleri ithalat VD [hracatlarmı ve duhi
li ticaretini 'yapmaktan ibarettir.

Şirketin yukarıdaki malsat ve,
rncvzut {te ilgili olarak.

3) Konusu ile Ilgili geTekl1 tesis
leri kurmak kurulu teslsle:! satın al
mak ve işletmek için kereken ma1:l.eme
makine tesis ve maddeleri imal eunek
Inşa etmek .salın almak satmak Ithal
veya ihraç etmek <iepol,ar (eŞI'} etmek

b) Konu ile Ilgili izin ıuneatrıauıe
patent lisans ve im~iyadaTIt1 ihttra hak
v{" beraüarmı telif hakfaranı alametı f\l

rtka ve ticaret unvanlarrm kısmen ve
ya lamamen iktisap ermek" ve lWllZl'il
mak devretrnek (know - howj anlaş ~
malan akdetmek

cl Konusu U~ ilgili her türlü pa '
zertema mümessflltk korntsyoncufuk
ve acentalık işlerinde bulunmak.

d) Şh'ke:ln gayeıert ile ilgili sınai
v(,. t.lcari bütün te.<jebbüslerı kısmen
veYa tamamen k·'ltılnıak özeL VQ rcsmi
kuruluşlarıa yerli ve yabancı Soenn::ıye
lle ilgili her türlü işbirliği yapmak
yeni onaklıklar kUrmak veya mevcut
şirketlere katıImak,

eL Dahilden veya. dış piyasalar _
dan uzun ona kıoo. vadeli IstikrazIM
akdetmek aval ve kefa.let kn ...'diıeri tc
min e:mek ve gerektiği takdirde (tüke
tin gilyrimenkuUeriiı1 terhin etmek
ahviIat ihraç etmek.

i) Ml.k.aa Ve mevzuu ile ilgüi heT ıür
lü menkuı gayrimenkUl ve gayrJ mo:ddt
haklar iktisap etmek işıetmek kl'aıamaı<
kiraya vermek 1CablDda:ılmak vo satm..1.k

Sermaye :.
Madde 8 ,......

Şirketin sermayesi belıerj 60,ÖOo
TL (Elli bin Türk Llrası) Hibarı kıy -
metinde olmak üzere 1000 (Bin) hisse
ye bölünmüş, 50.000.000.- TL (Elli -
milyon Türk Lirası'dan Ibaretitr,

Hisse senetleri CA) ve (H) gruhun
da toplanrnı!} olup 25.000.öOO.- TL
(Yirmibcşınilyon Türk Urası) (A) gnı
bu hiSSe seuetler] naıue, 215.000.000,-
TL. (yüzY1:mlbe~mi1yon Türk Lirası (B)
grubu hisse senetleri! hamiline yazı ~
!ıdır.

Işbu sermayenın tam:ımı ta;ı1ıhüt
edltmiş olup ytlzJe Zö'llli ıeşkil eden
12500.000,- TL (On!kimilyon beşy'll~ .•
blı\ Türk Lirası) ıa.ınam~'il ödenmiştir,
Geri kalan yüzde 75'i teşkil eden ser
ma.:ye olan 37.500.000 TL (Oınızyedj ~
ıni]ycn beşyUzbin Türk Lirası) yönetim
kurulunca kararl~tı,=ılaca}c esa:ı:laT da
hlJinde defaten veya tiıks1tıer MJinde
ödenecektir,

Bu hu'sustakI ilanlar sözıeşmenIn
llanlara ait maddeSindeki hük:ürn. gere
Itince yapılır.

Hamiline yazılı hisse senetleri, be
dt>Uerl tamamen ödenml'.dlkçe ham.llino
Yazılı h'ş..c:e .seneUE'rI Ihraç e<lilemez:,

Şi·rkeijn kUrUCU oı'takıarı tarafın -
dan vazedilmiş olan sermaye ile orıak
ların hisselerj aşasıda gösterilmiş·
tır.

l{urucıı Orfağın
Adı Syadı

Mehmet Çakır

CI.nsi- ve
Grubu

A - Nama. Yazılı
B - Hamiline Yazılı
A - Nama. Yazıh
B - Hami1i~e YazıU

A -' Nama. Yaztlı
B - HamUlııe Yazılı
A - Nama Yazılı
B - Hamiline Yazılı
A ~ Nama. Yazılı
B - Hamiline Yo:ıılı

pay
Ad<>,d/

2130·
260

70
70

70
70
70
70
:LO
30

Tutan
(TL)

13.000.000.-TL.
13.000.000.-TL.
3.500,000.':'"TL.
3,500,000,- TL.

3,500.000.- TL.
3.500.000,- TL.
3.500.000,- TL.
3,500.000.- TL.
1.500.000,- TL..
1,500.000.- TL.

Must.afa Çak~

Şükrü, çakır

Toplam 50.000.000.- TL.1000

sermayenin Arttmlması ve
Azaltılması •
Madde 7.:-

Ş:r.ket sermayesi genel kuruı ka. -
ran ile TU,rk Tlcaı'et Kaınunu hüküm
ıeri da.hiUnde mttırılıp a:l.altılabil1r, '

N.;ı.m •.••.YazJlı HiSse
SeııeileTinin salı'ı ı
Aladda 8 _

Karşılık1a'rı tamamen Odenmek şar
ııyla nama yaı;:ılı hisselerini kısmen ve
Y'll '!'amanıen satmak isteyen hissedar
1.1-:' dUrumu satış. şar~ıarı Ho iık önce
djger hissedarla.m duyurma.k üz:ere yö
netim kuruluna y'azıh olarak bildirılir.

Yöı1etim kurulu hisselerini devret
mek {steyen Ortak adına d'a~r hissedar
lara yazıh teklifte bulıunur. Bu feklırıe
ro 15 gUn Içinde cevap ver'Ur veya, alı
cı bulunmaması halinde kt>yflyet s:ıtı
cıyll. bildiri~ir Sa.tıC1 serbeSt ~alır. '

Tahvil Çıkartııması ;
Madde 9-
Şirket genel kumI kararı He Türk

Ticaret Kanunu maddeleri Uyanoca
tahvil çıkarabıpr, Tahvilıerı" (aiz stı.re
ve ödeme- şartları çıka.rma. yetkiSi ve .;.
ren genel kurul kararında belirttIme •
ınlşse bunlar1 yönetım kurulu karar .•.
ıaştuıılr.

YGnedm KUTulU : tcms!le yöne1im k~Iu üy-esi buıunan
Madde 10 - laı1n llgiJ1 bulundukları tüzel kişi ile
Şirk.etin işleri ve idareSi genel ku 1liıık..1lerinin kesiletiaint bilidirilmesi ha.

rol tarafından Türk T!c3Tet ı~anunu lJnde bu kişiler yönetim kurulu üyl!:li-
hükÜiffilert dairesinde pay sahipıeri ara ğİnden j~tira etmi, sayılırlar,

~~~~a~a~eç~!;Ç~~:e~l!etu~~~el~r-a;~kj~ Üs'tüsfe üç ayda yapılan toptantıla
dan yönetilir. ri) iştirak etmeyon yönetim .kuı:ulu ü

ye::ıl ıle i:::ıUfaetmiş sayıltr.
ıık yönetim kUruIu Uyeleri olarak

kurucu hissedarlar arasından 3 yıl müd MadCte IS -
detle. Yönetiın kurulu hak cevibe- mUkel

a Mehmet Çakır letiyeı ve mesü1jyetleri toplantı teşkil

.1» KO-şif sam;osıu ;: g~i:::ier~C~l~n~~yi~l1:~~efl:t:~ h~~
cl Mu.staJa. çykır ıerı. ücretleri va yönetim kur,uıuna mü

seçilmişlerdir. teaI:ik diRer husWJlar Türk Ticaret 'Ka
Madde 11 - nunu hükümlerine göre cereyan eder.

YOnelim kurulu üyeleri Cl) lle (3) K'<lfi1Ullda- ve sözleşmede mUnhaslran ge
yıllık müddet için seçilirler. süresi bi nel kurula verilmiş olan yetkiler ha
ten yönetim kurulu ÜYeSinin tekrar se 'riclnde kalan gayrımenkul ipoteğl d~
çilmesi caizd1r. hil bütOn işler hakkında karar aımaya.

Genel knırul lüzum görürse yöne~ Yönetim kurulu yetkilidır.
Um kurulu üyelerini her zaman degiş 'Madde 14 _

tiıeb~:d.de IZ ~ Her adi genel kurul toplantıstJlı
Yönetim kUrUlu şirket ışleri ve mua müte:ıkjp yönetim kurulu, üyeıeri oro,

meleıeri lüzum • gösterdikçe toplanır, sulda bır baŞkan ve onUn oımadıgı za.
Ar.çak ayda en az. bir defa toplanDla manlarda Ona vekalet etmek fiZere bir
51 zaruridir, Toplantı nisabı yönetim ba.skan yardlmcı.sı ve lüzumu halinde
kurulunun (3, ol, 5.) uyeıı olmasını gö bır veya. iki 'mUTahhas aza secer, YO
re (Z, 3) kişiden olWjur Tüzeı kişııeri (Deva~nı S;)yla. 6u'doj



Genel Müdürlük &

~addo 10 '_
Genel- müdürlük gene] müdür tek

nik müdür ya genel müdür yardımcı 'Şirketin genel giderleri He muh
larından oluşur. 'Yönetim kurulu tara _ tel.r amortisman bedelleri yönetim ku
fındcn oyblrlliU ile seçilir ve maaş vs, rulurıa verilecek ücretler'le hakkı hu_
ödeneklerı yönetim kurulunca tes 'bit e zurler'ın genel kurul karar vermişse
dilir, Yönetim knıruhı genel müdürlük murahhaaüyelert müdürler i ve diğer
kadrosunda sadece' 'birini birkaçını ,Itizmetlilcre öze~ olar:l,k tnhs'$ edtlecck
hepsJni veya hiçbir;'1'lj atayıp atama ,;i.izdcler ve tkramlyeler tahvil faiZi gibi
maktu serbesufr, şirkeLçe öJenmesl veYa ay ıjması gerek.

fdarentn .Yelki ve li miktarlar- hesap yılt sonunda tesbit
Görovleri ,lo olunan gfderleıden Indirildikten sonra

Mad.do 17 _ ~~r~:r~:~an miktar net karı teşkil eder

(Beştarafı S."ll'fa 60'de)
netinı kurulu ye;kilerinden bir kısmı
üy.ere devredeblfir, .Ayrıca .yönetim
kurulu strkeu temsil ve idare etmek li
ze.e hissedarlar arasından veya 'hisse
nı kendı Içinden seçeceğ i murahnas
da.rlar dışından genel mü dür Tek.nik
Müdür Ve genel müdtiı' yardımcıları a;
tayabilir. Temsil ve ıdare görev ve yet
kilerinIn ktmlere ve hangi derecelerde
ve hangi hususlarda, verildiğine dair
yönetim kurulu kararları usulüne gö
re düzenlenecek strküler lle bel}! edi _
lle ve durum tescil ve ilan edillr.

Ş!rketı Ilzam :
Madde ıs-
şirketln .Iıcresl Ve dışanya karşı

temsili yönelim kuruluna aittir" Şırket
taı-aündun verilecek bütün belgeleri
Ve ekdolunecck sözleşmelerin geçerli
olabilmesi için bunların şirketin res
ml unvanı altına konmuş va şirket na
mına ımı.a yetkisine haiz kişi veya kışi
Iertn. Imzaauu taŞıması Iaaımdrr

İrnaaya yetkili olanlar ve d~recele"
ri yönetim kurjrlu kararı ile tesbit olu
nur,

Genel müdür Teknık müdüj- ve
yardımcılarının yelki va görevIl'ri gö
rev süreleri sorumluluğu göreve aten
maTarı ve ahnrn'ıları TLlrk Tica·et Kn-
nununun rnüdütler hakkındaki' llüJtüm
Ier] dairesinde yönetim kurulu tarafın
dan tayin ve tesbit olunur.

~1urakJpr:ır :
Madde IS -

. Genel kurul hissedarlar arasında
veya harh;:ten en az bır en çok uç mu
rakıp seçer ve aylık ücretlerini tes •
"bIt ecle-C'.

tık ola~an geınel 'kurul toplantısı
na kadar T.C, Uyruklu Küçükbebek
Cad. Çınar Apt. No 16 İstanbul adre-
sInde mukinı Fatma" Hi11ya Güzgun mu.
·rakıp seçilmişlir, Süresi biten mura. -
kJplann yeniden seçllmeleri caizdir

MurakıpIarlJl Görev \/&

Ye.kilerl ';,
M34do 19 -

Murakıpla.rın görev yetki ve 50-
rumlulukları LLemura.kıplıaa taUuk e
den. diğer hususlarda Türk Tıcaret Ka
nununun hUkü.mleri tatbIk edllir.

Genel ](uru1 :
Maddo 20 -

Şırketin genel kuruliarı adi V~ o
lag-an üSlü olarak topıanılır. Adi top
lantı şirketin hc-sap devresinin sonun -
dan itIbaren -Q.ç ay lçerh1nde ve sene
de en az bir dt.>!a: ~pılır, Bu toplantı
Türk Ticaret Kanununun 369, madd'e
sicde yazılı,' h).J.susları incelenerek ge
rek.tirdiği hallerde ve zamanla.rda ka
Dun ve sôzleşmede yazılı hükümlere
gÖre toplanarak gerekli kararları a. -
lor,

Toplantı Yeri •.
Madde 21 -
Genol kurulla.r ~irketin idare mer

kezinde veya şırket Idare merkezinIn
bulunduğu. şehırdeki şirket şubeler1 _
nin veya tesislerin bulunduğu yerler
de toplaoabilir.

ToptRontı NiS2bl 1
Madde 2'-
Genel kurul toplantııarı ve bu

toplantılardoki karar nisabı Türk Tl'
caret Kanununa göre bel~rıenir.

Oy'
Madde 23 ~
Olağan ve olagan üst-Q. genel ku

ru} toplanhıarlnda. hazır bulunan pay
sahIplerinin veya vek;llerinln her pay
jç~n bir oy ha~kı vardır. Atıcak ka

. nuoun 373. madde hükmü saklıdır.

9ylarm Ku1ıanm3 Şeklı :
Ma.{Jde 21."......,. ,

Cenel kurul toplantılarında
işar olarak verilir

Ancak hazır bulunan hissedarların
temsil· ettikıeri sermayenin onda biri
ne sahıp bulunanların isteği üzerıne
gizli oya başvurmak gere,kir.

_______ ._____ _ TüRKIYB '11CARElT SICIL! GAZE'fESt ,, -----~,---- l1ayfa : 69

Ua:ıa~ .• ıı~yet! Rize merk.ez. Ta.IlhSne hane 36 zılı maksat ve mevzutarla iştigaı etmek J3lnuokuz.yüzSek.Senuç Y·ılı. Temmuz
~k~~: :i~~)anlar Türk Ticaret ~~t :':!!'~e.sa~!a.ıı!~(,): ~~'iı~:a 953 'iıl:.n: üzere l\>lukavele kurucuları tf!...afın..lan ayının biriııc! günU.

Kanununun 37. maddesinın 4. fıkrası' Oğlu' Menmat y~ :ır Beşik g nur~U.~d~' tanZim olunm ve Tıcaret ,Hakan!.ıA"I'l11l 1.7.1983
hükümlerI ~kl,1 kalmak koşulu iL~ şir- res.nden 9.~.1~2 tarih v~ coı No ?.3.:6.198~ lar nu onayı ve t~jr B.irinci .İzmit onbeşlnct Noteri
ket merkezının bulunduğu yerde çıkan ô55U;J9de kilyıtlı ve Isı Beşık.laş Ko _ ~Sjlıe Tıcaret Mahkemesinın 30.G.1033 ~at Fero .
bir ~azete ile 15, gün evvel ~apıiır. }ı.-{a- nak.ar cilt 10/2 sayfa. 73 kütük. 201 D tarıh v~ 1933/471 esa.s .1033'/422. snyl1ı 'Veli,iıi Emin.. ÖzoI
,haılınde çıkmadıiı takdirde ııan en ya. k.ayıtlı 1048 yılın,da. Pelianthas'da ŞX< kararı ıle. kurulu§uo.'\ ıZın V~rııen 'luka. (Resmi :ıı.1illtür· ve lmza)
kın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak rıy~'c.en dogına Saını oglu K~1t Sami nda Unvanı Yazılı Şirketin T·C::ı.retUn... _ . .
genel kurulun toplantıya. Q3.~lrılmasına oglu ıst. trafı.k .,\.l\be.sinOen 1.2 1978 t.ı vaıu ticari işletmesinin T.T.K.H. eö.e ·r\eJa.t ~\.taJau DtŞ Ticaret AnOı,IDI Şırlfd'
ait ilanlar" Türk Ttcaret Kanununun nb pe 482868 sayılı rot. ıa.sdlkİı ş6för 1,7.1983 tarthlude stctltn 47198 numara Ana Sözle!l'ı~l i

368. maddesi hükümler] dairesinde Han cnlıyetıne göre kıltükte viJayeti Bize sına tescil 7dLd ti Ilau olunur ı - KUrulU, i

ve topl~ntı zünlert hariç olmak üzere Taşhane cilt 6 sayfa 108 haJıe 36 da ka 7.7.UI83 KUlUIUş :
En az ıki narte evvel ynpılması lazım yı.lı ve 1960 yılında Bizede Nebahat' 'Imk .\'111!etl Aduıa Hüküm Ver·ııeKe

'dır. Sermayenin azatulmosına tasfiye- den dcğma Mehmet. oğlu Mustafa Çakır M~c.rde 1 -
ye ait ilnn1nr için kanunun 391. ve" ve Bize nutus Idaresuıuen 21.2,1001 tu. Görevli ve YetkUl lzmf.t ıHri-n: A~ağıda adıan. Ve l'k~metgahb:ı
43'8 maddelerf : hükümler] tatbik olu rlh ve 48~gtj8 sayrlı foe taStJı:ı<ü •.··t'ö.. ASUı-e '.l'!caret i\labk~U1t$iııjlı yazılı kUrucular ara::;:ı~a, Turk Ttcaıet
nur. rJımiş foto tasdikli nuf~s bÜVjyetŞOo~ 30.6,19JS GUnıu lia.tarı : Kanunu'nun Anonirn şır~etıerI.n ani sUl'et

danından anlaşılan ve küıükte vtlayeü Esas ; te kurutmular ı hakkımlaJil )ıı\.kü.mlerlne
Rize Maltepe H. 20 C. 22 S. 75 de ka 1983/471 göre. bir Anoni.m Şirket t~n edl"mış -
'Yıtlı ve 59 yılıııda. Rize'da Fatma dan Karar : Ur.
dog ma Hüseyin Akyıldız 1983/422 1 - Nej:ı·t Atalen,

Yirmi bır hez.ırarı bindokuz yüz Ba:jkan 8257 T.C. Teb.ı'ı
seksenüç . Orhan Ada vaşıf Çtnar uuıve» No: 11/5-

21,6.1983 Üye 10897 Iamtr
Bu suret dairo. dosyasında saklı ay şe:<if Swl~r 2 - Rukjye Rengin At.ll;ın,

nı tarih ve aynı sayılı as1ına uygun ol üYe 11489 T,C. Tebarı
dugunu tasdik ederim. A • .r.lihat Targotay, YaSı! Çıııar Bulvan NO .: 11/5

Beşild::m~'t ~~~r~ Kdtip : İzmır
yekıli yeminli Başkatip Nevın Yıldıı. 1022 3 _ Şebnem Atalao,

Hüseyin Ola, DiIel{çi : 'r,c. Tel;>ah
,m,esmi Mühür ve İmza) «Nejat Atalan 'Dl~ TiCaret Anonmi VaSı! ÇiMI' Bulvarı NO : ıı/ı -

Di1z:el4'ı.'e Dey-.llllıall1eai Şjr1<cti:t KuruCUları : Nejat. Ataları, Ru , İzmir
Beşiktal} 2: Noterl1&inden ıanelm kjye ?€'ngill Atalan. Şebne~ Attı·.an, All 4. - ~U Kamil Ataian,

~~2;~sd::vlim;y~ '~:.;~a~a~~:3yat::i~ana:~ Küm'~c::;:a~,Dot.n ölçer, tzmir~~;d ~~~~~ Bulv"rı No, 11/5-

Ve Ticaret, Anonim Ş rkerıne ait Ane Y.ış.1r Tek.şeıı _ Avulmt ~ _ DOg"3n Ölçer
sö4le~menin ba:ıı OlaJ.deleri a~agıdakl r.ralep ı T.C, Te1>alı '
'jekil~c ...::..ü~~!.~;;tir~addesınıl\ btrrnc' ı<'uru1u§ull TasdikI. Mithatpaıj.1. C::ı.Jde31No' ~ DSı J);üre

&ltırınd..."'\ yıı~ııı bUlUnnıı .•TU,k Ticolret Dilekçi Şirket Kurucu)arl. mahire 13 - İzmir
Kanunun jbMesindell. sonra yazılı buju meye verdikıerı, 29.6.10$3 tal1hll d.ilek';e şirket~ı Adı J

nan «303. mad.desi» esas mukavc'eden etrıde : Dilekg: «Nejıf.t AtalOn Dış Li. M~dt~ 2 - .
çık..'uılll1lştır. (yerine ıısnn ibareSi 1.00 caıet Anonim Şirkeıı~ nın kurulmasımı Şi1kc ın' Adı: >ıNeJac Atalan DiL]

mUştur. Tıcaret Bak;ıu ığınca İzin verildiitinı b; TiC~ret AnonLm Ştrkeu'dtt,»,
z _ Mııks;1t ve l.\fevzuu : yanla; bu hususun tasdık'ne karar ve. l\(aJc.Jat ve iUeYLUU :

Mad<ie a'ün u beudln'u üçüncü sa- rtlmesluı istem!ştir. ;Uadde 3 -
arında PaZarıııması, ibaresinden SOnra DOsya" incelendi şirketin nt::ıks.\t Ve mevzuunurıb-J.Ş
eBU konulaI1a ııgtli> Ibaresi eS13 L!"LU. Geretl l{Ullu.,uıdu • tıcaları ~unıaJ-pır :
kave aye Ilave cdUıni§Ur, u) Her nevi tarla ve balıçe tarımı

Ve yine aynı maddenin g bendill'n DOSYada mübr.;z, Ticaret Bakanl ı, Urünıer'niıl Ve bu ürünlerte arukta ..rnun,
ikinCi S.ltlrında yardımCı madde . Lb.\ e_ ğınca kUruJuşu UygWl görUlen Ve İzmir hali lle, yarı i~lenıııi~ veya t.am ı~ıeıı.
Sinden SOnra eBu k.onul:ır!a ilg1ll~ iba.r~si 10. NoterMın·n. 30,0.1983 tarih ve ,ll~ olarak alımı, satım., d.ünya paz:,1-
eSas muka,veıeye ilave edilm'§tir, ' 11505 sayısı 110 taSdikil -Nejat Atal::ı.n larınB. tanıtılması Ve 1bracılı,

Aynı madde.uin b fıkrasının t §I:<_ Diş 'rlcaret AnOnim ŞIrk.el1~ Din 33 a_ b) Blltunwn orman Ve deniz Urtınlerl
kı.nın iltinCi satırınd:;ı yazılı bu~un:ın sıl maddeleri ihtiva eder esas sözle~~ ile gıda maddo erinin a.lımı satıını, dünya
chaklar~ ib:ı.resi «Maı.ıar' lbar~3i 0]:1_ mesi ve dr ger eVrakı InÜsb;telere göre; paz.ıl'larına t:ı.iııulma~ı "'e !lıraCını; -

Türk Ticaret. Kavıununun 466/3 rak düzelUlmışur. k.urwuş iÇin gereklı kanunı hleııı!crin C) Hertürıü sına! nıamOııertn, ma.
hükmü. saklıdır. il' yerine geticilmi~ bulundUgu anıa~ılmali: denlerin, ınaden dışı maddc!erlı,l haııı,

d 3 ~d~a1;e l;"O~:~~ ncü ~~tırı;;~ Ja; taleP T,T,K.'UWl 299 Vo Nlz:::ı.ullJ.me_ yarı i~lelUni:j veya işlenmiş olnrak, 3-
l{ıır1u Oağıhlm::ısı TtU'ibi • LLa z;ıl'u~ ~~at ar~sı b YÖ ~:~ J"~u ~ulu nin 66, m ..•dde.sine UygUil görüldOg:un_ lunı satım! ve ih aCını, saıl'l::ı.m.ı.ktır

~~~~Dk2:ar~ pay sahIplerine h·::ı.n n~~~.o.\3~;, -5.~l~;eıtOJıması~a~I'e (;, 3) {.ıcn. yukarıda. unvanı geçen ş' rkeHn ~u II Şırket, meVZuUna g1rt:n i~le(J; f.
gi tarihlerc:.e ve ne şekildB vo:ilecelU ki!iiden oluşur 'l"ÜZei kı:ıHerj tcm:iiıel l~lllŞunun TaSdikine, keyflyetln İzmıl' gili olamlt., ham, yarı mamul, mamuı, aS'.•
'yönetlm kurulu (eklifi üzerine genel Yönelilll Kur~lu ÜyeSi bulunanlarıll T1Ca.et SiCil Memurıugunca te~Jl ve ll, tal'. yardımcı madde.!erl, .a.nıba1aJ
kurul larafından karoc1a.ştırllır. Bu SÔ't;ilgilı buluııdu~:ı.,.ı tüZel k'Şi lle iLşik- il3nUla., 5<>()lira. k.arar harcı peljiuen a- madJe Ve mılze..ıneleri.ııl. lu.zuı;ılu ma·
leşme hükümlerine uygun olarak dağı lerinin kesilJiğ'inl bildil'llmesl b;ılinde lın!lıg-ından, "Yrıca ~:ırç tayinine ma kina ve tesislerı, it.h:i. edebiHt, Fo.son
tılan karl3.r geri alırnamaz i bu ki:}:lt1r Yö11elim. KUrulU Üyclı.:ınden ltıl, ol madıgula, oyb r.'1ğ'1 ilc karnr ve_ Olarak ışıer; dogrud~i.n veYa transIt tiC3

Yedek Akço.ı ib(iJ'a etıni!] sayııırhı .. > ibarcieı'i eS;1::1 rılui'~0'6 1983 . yolu llo Uırag edebll1
r
•

Madde 30 .••....• mı,tkaveleJen tamamell çıkıırı! mıı;tt}t', • • e) Şi ket bu J.ııaxı;;-.\t ve kOnUSU ile
. .. hbu ınulUWelt.>Ue bo.~kall. b r dU _ Baıjkan 8257 (İmza) ilgili oıarak :

~ırket t~ratınden ayrııan adi. ihHI ~eItrne buluo.rnudl~'1llı mUvekl(11ler~m adı üYe 10897 (İı. - Her tilılU hakları i1Uisap Ve boı'Ç
ya,t. akçes! şırket SermayesinJn y·üzdO na. 1mbiil ve beyan ederim. üYe 11489 f llZ;.ı) hırı UZaOl edebLlir, kredı i! '-şkııetj kura_
20 ıne varıncaya. kadar 8Jytılır. . Adres i Ka.tip 1022 (I:nı::a> bilir. ikra~ ve !slik.:a.Z yapabilir, ortağı

461. madde hUkmü maıuruzdur. Ser Şirlcet J{urucula.rı ı ( a) Ve tkari .IIIşkisi bulwıdug1.ı firin::ı.ıa.ı

mayenin yüzdo aO'Jna baUg olan genel McJun~t Çakır. KM.if Samiog-ıu, ŞOk Nejat A~.tIan Dı, Ti('ar~t Anonim Şirketi tcşvil< ve finanse edebilh:, borçl::ı.rını le_
yedek akçe miktarı herhaog1 bir sebep rtl ça.kır, HU::;eyin AkyLluı:t.'a vckaıeten Karar Tarlhi': kcffü1 ve gnr<lnti cdebillr .•
Le azalacak olursa bu miktara. varınca! kendi aJın:\ asMeten Mu!;tnfa çak.lr ~7;';:S~o' 1 _ Her türlü tn.'jın3.bUir,· ve ta~ına-
ya kadar yeniden ihtjyat akçesi ayrıl (İmza) a, nt:ıZ 1ıı,\L\rJ, deniP, ki:ır"a'Ve hava IMılna.
masına devam olunur. Genel yedek ~k Hi.barOs Bul Yıb.ı Blokları 16/8 Ana SÖzle§llleo-in lO, mad..lesine gö ar;ı~:arıııı kıralar, alır SJ.taj-"kiraya ver:r,
çe esa, sermayenin. yarısını geçmedık . . , .çe münhasıran ziyOnl.'irın k.ap'3hl _ Eıv1-.kt3:j hlanb~_. ıe llk yi:SnetIın Kuruluna seçllm'ş buıu_ ijlelır, ipotek alıp" verebilir, . .verilen L_
masını hilerin iyı gi1med'iği zamanlar .t'jbu dÜZeııma beyanuamesi aL- n31l, NeJJ,t Ataıaıı, ALLKı1mi) Atalan ...•.e poı..eğJ~tck ettirir. Veya feli: e<ler,
da sermayeyi 1dam~yl !şslzliğin önü Undaki ımZalıuı şahıs ve hüvjyeli ib~ Dof:'an Öıçer'in i.,ıırakleriy/e .·k yör.c_
ne geçmeye veya neticelerine hafifıet raZ eltlgı İSt Tra!i8'indeıı verilwc 7.2. tim Kurulu topbndi' - 1hı:aç konusu emU;ıyl tanılJllak
meya eh'erişli ledblrler alınması için 1978 'r. ve 482800 sayılı ehltyete göre 1 - Yapılan gÖrev taks1n\i Sonun iÇ'n yurt ıçhu.le Ve d,ı..ııııda.~rgı.ıe.r. aç.ı
sartoluIlJlbllir, RiZe 'l'a§hane, 36 hanedo nüfusa 1<a_ .da. Yönetim Kurulu H3~ktlnl1g-ı'ria Ne_ bılir, açılan sergı Ve [U311ara. lşl1rak

9ô() d ııu ı ehn t gı Jıı.t AtaIan, Murahhas Üyel'te de Dotan E:debillr, rekıam yapabilir, büro, depo,
KanUni HükUmJer y1th 1 o m u bt ıe o u MUS- Ölçer seçildiler satış yerı. :ıube ve ti:ftt.:$i'cllikler açabl_
M-adde 31 _ t..ıfa Çakır'a aiı olup kendi adına asale. lir, <ıcentclik. mUmessUl1k Ve k<>mi~yon-
Bu esas sözleşmeda mevCut olma ıe nve ibraz; etııgı Beşikta!} ıs. NOter_ 2 _ Ş1rketimiZi telnsil ve Uzam culuk aıabilir ve verebilir, dahili tic;ı.rct

yan ve sa.ralıat bulunmayan; hususıar liğinden Ol1nylı 6.7.1983 "ro Ve 16900 .sa_ etl(,ce~(, borç ve taahhüt afUlla koyaCak yapabilir
ha.k.kında. Türk Ticaret Kanunu hüküm yıH vekaıete güre yuk~rd::ı. isimleri ya- hcl' türıü akitle.rde va malıhütlerde ve' .
leri tatbik olutıur, . zıiı şahısıara vektiıeten imzala..ltgını 0_ muamelelerde, bankalardan pa:a al.nı::ı.ve. - Yerlı Ve ya.bancı kuıı.ılu-d:lrla

Geç-1t:j Madde 1.. _ . nayla~~~OkUZYO:l.Seksen Oç ~ılı Temmuz verme lşlemleıiııde, §irket adına yapıl hak.i.kı veya .ı~ük.mı !J.lhısl::ı.ı'a y~ni ortd..k

1 -:- İlk Yönetım KuT'uluna seı;ıkn ılyJJ1ın altınCı günU lacak her türlu. tasarruflarda ŞIrket hklar kurabijır, kurulmuş ortaklıhlllı<ı

},~~~tll~"l~::~~,,:ı~:lk~::l~ab.~~~a~ O,1,ı9~ AJL~"Yi""!,,ci No"rj müh':,,::aK~:~~'C:'~l NOJat A- r~ıril:ta~~e~~::o~~vs:~,o=~~~;:~;
nı K3.şil Saııı'og-ıu Yönetim Kurulu Ba~ seviuç Dü:;ıüusel t3'an. ],{Ul'allh,as AZa. Dog-an Ölçer'ln Ye tesisleri 'kirabr, ~lelirt deVir alır .••.e
~~~ ~:~W~~i~;~:~J;:-usta1a Çılkır'da ü.ye (Resmi M'tihür ve İmZa) mUnferlt i.M.zala.rJ)'jIa· ŞUeeU temsil ve satar

Dosya No ~ 14 (..0112.3/22981) ilz~ etmelerine, .

nı M~-;m~ir~!k~~~et~~~~~~n b~~ ret ~~~mç~~e~~p~s::n~~k:~e~~~<\'; 3 - BU su~etle şırket sirkülerinin
kan yardımCısı Kaşit Samioğlu ve tlye düZeltme beyanı Inceleronil) ve TÜrki ~~~~:;:' tescU Ve ilılnıua. IttifakJa karar
Musta!a. Çakır'ın müştereken ~irket un Ticaret KanunUnUn 273. maddesi geri!' .
vanına ha.vl kaşenin altına atacakları ğince kurulm:ı,slna izin veciJmtşUr,
imzalar ile temsil ve Hzam olunur. Bakan Adlııa : •

Mehmet Çakır (İmza) (Yetk.1li. 1mza)
Kaşif Samlo8:lu (imza) (S'O-A) (1't!E- 6'181'7)
Mustafa çnklC (lmaz)
şük.rü Çakır (ımza)
HüseYin Akyıldl:z: (ımza)

S~lik He..5aplar i

Madde 27 ~
Şirketin hesap senC'si Oca-k ayının

I, günündCfl b~hyaroic Aralık ayınınsonuncu gününde biter. Ancak birin.
cl hesap senesi müstesna olarak şlrke
ıin kat'! suret:e kurulduğu tarih ile o
senenin Aratık a'ilnın sonujjcıı günü
arasındaki' müddenen ibarettir.

'xarın Dağıhıması :
Madde 2[J '"""'il

a) Ödenecek kurumlar vergisi vs.
Mali ınükeltertvctler düşülür-

bL yüzde 5 kanuni Yedek akçe ay
rrlır.

c) Sonra ödenen sermaye htssele
rjrıe göre yüzde 10 birinci ıemetm pa.
yı ayrılır.

d) Kal.an karın yüzde ıo'unu geç •.
ınemek üzere bIr kısım yör:etlm kuru
lu üyalerirıe kar payı olarak d-3.ğıtllır,

e) Geri kalan kar genel kurUl ka
rarıyla tesbit edJlecek bir nisıbelte ola
ğan üstü yedek akçe olarak aynıabi
]jr veya or~aklara. Jklnci temelttı ola
rak dagıtılır.

aylar

, ıZMİR

Bu muka.velename alllndak1 imz~ i İzmır Tic'aret sıem
'ılın şahıs ve hüvjyetleri Lbraz ettikl~rı1 r\.'!emu:;ıi.ug-unı.lani

S(jzıe~me Det'.şikfibler ; İst. trafik şubesinden 24.9.1992 tarıh s~.cıı NO : 41108/1{, 24.20
Maddo 25 _ ve 582237 sayılı fOt. ıasdıkl1 şOfOr ehU
Bu soııeşmede meydana gelecek yetine göre ktilükte vHayelt Rize Taş

deitişikııklerln hükilm ifada etmesi Ti hane 30 cllt 134/1 sayfa 98 de kayıtlı
caret Bıkaclıllınin iznine bağlıdır bu ve 1965(1.1.1905) .to.rih ve Nebahat'
husus:aki deQ;lşiklikler wıule uygun o dan doğma Mchmet og-Ju Şükrü Çakır
la.rok tastik ve ı;-icaret slçiline t~~Cill İst, Trafik Şubesinden 28,9.9,-1 tarih ve
ettlrHdtkten sonra ilan tarıhinden ılıba 316"13sari numara ile verilın!!] rot. tas
ren geçerl1olur. dikU şôför ehliyetme 801'0 kutllkte vi

Tıcaret Unvallı i

NEJA'r ATAL~\N DIŞ TİCARET
1l.NONJ:ıı şli~ınJTt

M. Merkezi İzmır'de HaHt ZiYa
13ulva.rı NO
maralı ı;nah:ılde oıup Mu~avelesiıııle
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