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ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2 -

Sanlale Sok. Melis Apt.No.15!5
Fenerbahçe Kadıköy! İstanbul
Vişne 2-3 Cad. 3. Sok. No.l
Dai.1 Zekeriyaköy Sarıyer! Istanbul
Maden Mah. Kilyos Cad. Acarlar
Sit.E!15 Blok Dai.7 Sarıyer! İstanbul
Maden Mah. Kilyos Cad. Acarlar
E 34 Dai. 10 Sarıyer / İstanbul
Egemen Sok. Nil Apt. No. 20. B!2
81030 Fenerbahçe Kadıköy! İstanbul
No.19!l 1 Kadıköy! İstanbul
Arıköy Sit. 1423 Ada No.l1 DA
Zekeriyaköy Sarıyer! İstanbul
Altayçeşme Mah. Sangül Sok.
Mutlukent Sit. No. O-A D.3 1
Maltepe / İstanbul

Şirketin unvanı “Güney Serbest Muhasebeci Mali
ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak andacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 3 -

Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır;

a) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların bilanço. kar, zarar
rapor analiz. beyanname, bildirge ve formiannı hazırlamak;

b) Sermaye Piyasası kanununa tabi şirketlerin bilanço, kar, zarar verapor, analiz. bevanname. bildirge ve formlannı hazırlamak;c) Yukarıda belirtilen faaliyetlere aykırı düşmemek koşuluyla diğerdenetimini bu konudaki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştiilgili denetim raporlarını hazırlamak, ilgili mercilere sunmak;
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soyadlan,j’anlan, uyruklan ve ikametgahları yazılı olan kurucularTicaret Kanunu hükümleri dairesinde bir anonim şirket kurulmuştur.

08 Aralık 2016Kurucuların Adı-Soyadı ikametgahı Uyruğu

1 -Nesim Avram Menekşe

2- Ayşen Topay

3- Ertan İskender Ayhan

4- Metin Canoğulları

7- Esra Peri

8- Saliha Selda Aytekin

7- Deniz Levent Özakhun

TC.

T.C.
TC.
T.C.
T. C.

TC.

T.C.

TC.
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3uu.
d) Muhasebe sistemlerini geliştirmek, işletnıecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat vebunlannuygulamalan ile ilgili işleri düzenlemek ve bu konularda iğaır 2016Şirket mevzuat hükümlerine göre yukarıda sayılan faaliyetlerle bağdaşmayan alanlardahiçbir şekilde çalışmayacaktır.

-

Yukarıda belirtilen konuların gerçekleştirilebilmesi için; N 1 5 2 9 4’
a) Bankaların denetimini yapacak denetim kuruluşlarına ilişkin mevzuat hükümlerineuygun olarak gerekli nitelik ve sayıdaki elemanı sürekli olarak istihdam etmek;b) Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketleridenetlemek üzere yetkili kılınmış diğer denetim şirketlerine kendi kadrosunda sürekliveya geçici olarak personel temin etmek (iş gücü ve insan gücü sağlamak);e) Türkiye’de faaliyet gösteren bankaları ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketleridenetlemek konusunda yetkisi bulunmayan diğer denetim şirketlerine, kendikadrosundan Türkiye’de veya yurt dışında sürekli veya geçici olarak personel teminetmek (işgücü ve insan gücü sağlamak);

d) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre bu istihdamı zorunlu nitelik ve niceliktekipersonele ilaveten Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar ve Sermaye PiyasasıKanunu’na tabi kuruluşlarda denetim yapmak yetkisine sahip olan ya da olmayandiğer denetim kuruluşlarından veya diğer kuruluşlardan sürekli veya geçici olarakihtiyaç duyduğu personeli temin etmek (iş gücü ve insan gücü sağlamak);e) Yürürlükteki mevzuata göre bankalar veya Sermaye Piyasası Kanunu’na tabişirketlerde denetim görevini yürütecek nitelikleri taşımayan personelin geçici veyasürekli istihdamım, bu mevzuata göre gerekli niteliğe sahip elemanların gözetimi vesorumluluğu altında gerçekleştinnek;
t) Şirket konusu ile ilgili olarak gerekli tesisleri oluşturmak, işletmek veya bu gibitesisleri devralmak, bu konuda yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerle işbirliği veteknik yardım anlaşmaları yapmak, ortaklık kurmak, diğer şirketlere iştirak etmek,kredi almak amacıyla sözleşmeler akdetmek;
g) Aracılık yapmamak kaydıyla, Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı,teşekkül, müessese ve bankalarla kredi alma anlaşmaları yapmak. kredi almak, Şirketalacaklarını tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni almak vefek etmek ve Şirket konusundan doğan borçlar için gayrımenkul ipoteği. menkulrehni vermek;
h) Konusu ile ilgili faaliyetlerde kullanmak için gerekli her türlü makina, teçhizat,bilgisayar, elektronik tesisatlar almak, satmak, ithal ve ihraç etmek;i) Faaliyet alanına giren konularda eğitim programları. seminerler tertip etmek, meslekiteşekküllere katılmak, ilgili mercilerden gerekli müsaade almak kaydıyla yurtiçi veyurtdışında benzer alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar ile teknikyardım, know-how. lisans. mümessillik ve işbirliği anlaşmaları yapmak;j) Konusu ile ilgili menkul, gayrimenkul mallar, gayrimaddi haklar, uçak dahil her tü:nakil vasıtaları iktisap etmek, almak satmak. finansal kiralama yolu ile sahip oŞirket leh ve aleyhine irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve bunlar üzerintürlü tasarrufta bulunmak, ipotek vesair ayni hakları tesis kabul ve fekk1üçüncü kişilerin bankalar ve diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredilerietmek için lehlerine ipotek, rehin. kefalet ve diğer teminatları vermek aynı şverilecek teminatları kabul etmek;

k) Yukarıda sayılan amaç ve konularla ilgili diğer her türlü muamelelerikanunların şirketlere tanıdığı her türlü hak ve selahiyeti kullanmak.
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Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecekbaşka işlere girişilmek istendiği taktirde Genel Kurul tarafından karar alındıktan sonra• - Şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşnıe değişikliği niteliğinde olan ŞL r ıuygulanabilmesi TL. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gereken izi jO1rF. ğık

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Büyükdere Cad. Basman Han No.4 Kat: 6 80220Şişli - İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve TürkiyeTicaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettiritir ve aynca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nabildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinisüresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilanedilmiş adrese yapılan tebligatlar Şirkete yapılmış sayılır. Şirket T.C. Sanayi ve TicaretBakanlığı’na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5 -

Şirket süresiz olarak kurulmuştur

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Madde 6-

Şirketin sermayesi 50.000.000.000.-TL’dir. Bu
kıymetinde 50.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıda dökümü verildiği şekilde ve
taahhüt edilmiş olup. ¼’ü tescil tarihinden itibaren
01.07.2003 tarihinde ödenecektir

sermaye, her biri 1.000.000.-TL

nıuvazaadan an olarak ve tamamı
en geç 3 (üç) ay içinde, kalanı ise

l-Iissedann adı

1- Nesim Avram Menekşe
2- Ayşen Topay
3-Saliha Selda Aytekin
4- Ertan İskender Ayhan
5- Metin Canoğullan
6- Esra Peri
7- Deniz Levent Ozakhun

Hisse adedi

25.500
11.100
6.300
2.050
2.050
1.750
1250

1-lisse Tutarı
(-TL)

25.500.000.000.-
11.100.000.000.-

6.300.000.000.-
2.050.000.000.-
2.050.000.000.-
1.750.000.000.-
1.250.000.000.-
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TOPLAM 50.000 50.000.000.000. p 1 Ş 2 9 4Hissedarlar Yönetim Kurulu’nun önceden onayını almaksızın irkette -i hisse eriüzerinde herhangi bir mükellefiyet ve sair takyidat kuramayacaklar veya sözkonusuhisseleri üçüncü bir şahsa rehnedemeyeceklerdir.

08 kah 20tŞirketin bütün hisse senetleri nama yazılı hisse senetleridir ve devri Yönetim Kurulununonayına bağlıdır.

Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi temsil eden kupürlerde hisse senedi basılmasınakarar verebilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7,

Hisse senetleri ve muvakkat ilmuhaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerinetabidir. Devrin Şirkete karşı geçerli olabilmesi için, devrin Yönetim Kurulu tarafındanonaylanması ve pay defterine teseili şarttır. Yönetim Kurulu hiçbir sebep göstermekzorunda olmaksızın Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesinin son fıkrası saklı kalmakkoşuluyla devri onaylamaktan ve pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
İLAN

Madde 8-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıylaŞirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 15 (onbeş) gün evvelyapılır.
Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceyapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfıyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve438. maddeleri hükümleri uygulanır

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 9-

a) Yönetim Kurulu:
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunuuygun olarak seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetimyürütülür.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman

İlk Yönetim Kurulu olarak bir yıl süre ile görev yapmak üzere:

1- Nesim Avram Menekşe
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2- Ayşen Topay

03- Saliha Selda Aytekin
•

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

08 Arü 20*
b) Yönetim Kurulunun Müddeti:

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona erenüyeler yeniden seçilebilirler.

e) Yönetim Kurulu Toplantıları:
Şirket Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği zaman, ancak her şart altında yılda en azbir defa toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıları, gerekli gördükleri şekildedüzenleyebilir veya erteleyebilir.

Toplantılara çağrı toplantı gününden en az yedi gün önce faks mesajı yolu ile yapılırve yine faks mesajı ile teyid edilir. Olağanüstü durumlarda, söz konusu durumunsebebi gösterilmek kaydıyla yukarıdaki süreye riayet edilmeksizin toplantıya davetyapılabilir.

d) Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisabı:
Yönetim Kurulu toplantı nisabı ve karar çokluğu TTK’ye tabiidir.

Yönetim Kurulu kararlarını, alınması istenen karar teklifi yazılı olarak YönetimKurulu üyelerine verildiği ve her bir Yönetim Kurulu üyesi bu karara yazılı olarakonay verildiğini belirttiği taktirde, toplantı yapmaksızın da alabilir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

Madde 10-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden birkimseye veya Yönetim Kurulu tarafından atanan murahhas azaya veya bir müdürebırakabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinolabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama Yönetim Ktarafından yetkili kılınmış en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

DENETÇiLER VE GÖREVLERİ



1245294Genel Kurul. görev süresi bir yıl olan en az bir adet denetçi seçecektir.

İlk denetçi olarak,
2016Hüsrev Gerede Cad. Soydan Apt. 102/3 Teşvikiye / İstanbul adresinde mWk!muyruklu Ender Koç bir yıl süre ile seçilmiştir.

Denetçier) Türk Ticaret Kanunu’nun 353-357 inci maddelerinde sayılan görevleriyapmakla yükümlüdür(ler).

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 12 -

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli:
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette TürkTicaret Kanunu’nun 355,365,366 ve 368. Maddeleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:
Olağan Genel Kurul. Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde veyılda en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerdeve zamanlarda toplanır.

e) Oy Verme ve \Tckil Tayini:
Olağan ve olağanüstü Gene! Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veyavekillerinin her bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarındahissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıile temsil ettirebilirler. Aynı zamanda Şirket hissedarı olan vekiller, kendi oylarındanbaşka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:
Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’nun 369.Maddesinde yazılı olan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınması içinGenel Kurul’a intikal ettirilen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümlerinde dahanisapların öngörüldüğü özel kararlar hariç olmak üzere, toplantıda temsilhisselerin basit çoğunluğudur.

e) Toplantı Yeri:
Genel Kurul Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elveıyerinde toplanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 13-
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1215294Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve TicaretBakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesişarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar vekomiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.
08 AnI* 2016

HESAP DÖNEMİ

Madde 14-

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar Aralık ayının sonuncugününe kadar sürer. Ancak ilk hesap dönemi Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihtenbaşlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

HESAPLARIN AÇIKLANMASI

Madde 15 -

Şirketin hesap yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları Gene! Kurul toplantısından en az 15(onbeş) gün önce Yönetim Kurulu’nca denetçilerin ve Genel Kurul üyelerinin incelemelerines ıınul ur.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI

Madde 16 -

Şirketin bir hesap dönemi içindeki işlemlerindeıı elde ettiği gelirleri toplamından tümgiderler, arnortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safikarı teşkil eder. Bu suretle tespit olunan safl kar, aşağıda yazılı sıra ve oranlarda, tefrik vetevzi olunur.

Şirketin safi karı, yapılmış her çeşit masrafiarın çıkarılmasındaı sonra kalan miktardır.
a) Önce karın %5’i Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır ve Şirket’e terettüp eden malimükellefiyeder düşülür.

b) Bakiyeden, ödenmiş sermayenin %5’ini teşkil eden miktar tefrik edilerek,hissedarlara. esas sermayeye mahsuben ödedikleri miktarlar nisbetinde. Genelile birinci temettü olarak dağıtıhr.

c) Karın geriye kalan kısmı, Genel Kurul’un vereceği kararlar çerçevesinde Ojolunur veya olağanüstü ihtiyat olarak ayrılır.

Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrasımn 3

Şirket karının kalan bölümü Şirket sermayesinin en az %51’ini tenısil eden ortaklıkararına bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılabilir, Şirket adına her hangi bifaaliyette yatırım olarak kullanılabilir, yada işçi ve işveren arasında dağıtılabiIi?

T
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KARIN DAĞITILMA TARİHi 1215 2 9 4
Madde 17-

aS Aral* 2015Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı hususu, YönetimKurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştınhr. Bu sözleşme hükümlerineuygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 18-

Türk Ticaret Kanun’nun 466. Maddesi gereğince ayrılan kanuni ihtiyat akçesi Şirketsermayesinin yarısını geçmedikçe, münbasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediğizamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya sonuçlarını hafifletmeye sarfolunabilir.

Kanun veya bu ana sözleşme hükümleri gereğince veya Genel Kurul kararı ile ayrılan kanuniihtiyat akçesi ve diğer ihtiyatlar belirlennıiş amaçları dışında kullanılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19—

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleriuygulanır.

DAMGA VERGİSİ

Geçici Madde -1

Bu Ana Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi Şirketin tescilinden itibaren 3 (üç) ay içindeilgili vergi dairesine ödenecektir.

Geçici Madde-2

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Nesim Avram Menekşe. Başkan Vekilliğine AyşenTopay seçilmiştir.

Her türlü konuda Şirket temsil ve ilzam için Nesim Avram Menekşe, AyşenSaliha Selda Aytekin arasından herhangi ikisinin Şirket ünvam altınaimzası gerekli olacaktır.
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KURUCULAR

08 Arü z016Nesim Avram Menekşe Saliha Selda AytekinVekili Ender Koç’u Vekili Ender Koç’uVekaleten Ahmet Sağlı Vekaleten Ahmet Sağlı

Deniz Levent Özakhun Ayşen TopayVekili Ender Koç’u Vekili Ender Koç’uVekaleten Ahmet Sağlı Vekaleten Ahmet Sağlı

____

—

Ertan Iskender Ayhan Metin CanoğullarıVekili Ender Koç’u Vekili Ender Koç’uVekaleten Ahmet Sağlı Vekaleten Ahmet Sağlı

Esra Peri
Vekili Ender Koç’u
Vekaleten Ahmet Sağlı



Türkiye Cumhuriyeti
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Harç, Darnga Vergisi ve
Değerli Kağıt Bedeli

Nakden Tahsil Edilmiştir.

İşbu şirket sözleşmesi altındaki inzanııh k
kişiliği ibraz ettiği Osmangazi nüfus idt s
verilme 29. 11. 1999 tarihli ve M07 £47115 seri
yılı fat.tasdikli nufus huviyet cüzdanı ile
nan bursa, Karacabey, selimiye 13 cilt, 55
sıra 28 sıra noda kayıtlı Mehmet ve Ruhsat’
197£ doğumlu PHMET SflDLI’ya ait olup daire
huzurumda imzaladığını onay ları m. İkibin iki
Temmuz ayının Dördüncü günü. 04. 07. 2002

BEVOCLL4 2Ş.MOTERİ
KEMnL—Itt$IQLU
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MuSTENİT Beyoğlu 28. Noterlıği ııi£ Şazıran
2002 tarihli ve 12799 y.noda tasdı P1 ğitname—
si ıle NESİM flVRflM MENEKSE , flYŞEN T % ERTflN
ISKENDER PYHPN , METİN CflNOĞULLnRI, E bn PERİ,Sfl—
LIHA SELDP flYTEKİN , DENİZ LEVENT ö P HUN vekille
ri ENDER KOÇ’ un flnonim şirket kurma v sozleşmele—
rını imzalama vesaır yetkilerle PHM T SPĞLI’yı ve—
kıl tayin ettiği gorulmuştur

NOT İşbu Şirket sözleşmesine ait harç ve sair
masraflar noterliğimizce makbuz mukabili tahsil
edilmiş olup 250.000.000 TL tutarındaki damga ver—
ğisi için taraflar üç aylık mehil isteminde bulun
muş olup kanuni süresi sonunda M. KÖY Vergi daire—
sine ödeyeceklerini beyan etmişlerdir.

StRKETtN PDRESİ :Büyükdere
K.£ şişli İSTPNBUL

Bas man han No. 4

Tc.

BEYOĞLU

28. NOTERİ
J

KEMAL ALTINOĞLU
Hüsrev Gerede Cad. 126/1

Teşvikiye-İstnnbul
Teı: 236 16 09 - 261 3’? 96
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Türkiye Cumhuriyeti
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TC.

L BEYOĞLU

28. NOTERİ

(n)
VEKflLETN flME

KEMAL ALTINOĞLU
hüsrev Cerede Cad. 126/1

Teşvikiye-İsta,ıbgıl
TeI:236 1609-2613496

Kurulacak olan Pnonim Şirket
ret Bakanlığı Ticaret Sicil
ret Mahkemeleri , Ticaret odas
ve belediyeler de dahil olmak
lar önünde müve[<ki 1 ini temsil
izini eri al maya, her t Un ü evr
ya, şirket ana sözleşnesinj

için Sanayi v
Memurluk ları
ı ve vergi da
üzere ilgili

etmeye, be
akı almaya, v
imzalamaya,

sözleşme üzerinde
talep edilecek he
ve yetkili olmak
ett in.

e Tica—
Tica—

i r ele t’ i
makam—

ige ve
e ibra—
ve ana

Sanayi ve Ticaret
r türlü değişikliği
üzere PHMET SPĞLI’yı

Bakanı ığınca
yapmaya mezun
vekii tayin

VEKPLET VERENLER
FPTIH BERK—FUPT bKSUZ—PREV CflN DELDPĞ—RVŞEN TOPflY
BEKİR SPMİ ŞENER—BİLLUR DEMET PTRN —ŞEYDP OLTULU
DENtZ LEVENT öZflKHUN-SPLİHfl SELDfl flYTEKİN—
DSMPN DİNCHPŞ—ESRP PR1MÜSFİK CPNTEKİNLER—
METİN CflNDĞULLflRI —EL(ELHPDEF—ERTÜN İSKEN RYHflN
EMİN ETHEM KUTUCULÜRNE$İN RYRPM MENEKŞE—PKİF flKPR
ERDflL ÇflLIKOGLU—MHMET:FnK—ıkspN flKRR—SflDIK FERII
ŞFBflN ERDİKLER—PHMET flDUN GUNGÖR—MUSTnFP CflMLICİ
Vekilleri ENDER d-(D9’ Lz;
Hüsrev Gerede İSTONBUL

Harç, Damga Vergisi ve
Değefli Kağıt Bedeli

Nakden Tahsil Edilmiştir.
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28. NOTERİ

KEMAL ALTINÜCLU
hüsrev Gerede Cud. 126İ1

Teşvikiye-İstanbul
Tel:236 1609-2613496

Nl 270
Türkiye Cumhuriyeti tl:5.2 94

CPNDCULLPRI’ nın
Beyoğlu 28. Noterliğinin
ve 1274£ y. noda tasdikli
CRNTEKİNLER’ in
Beyoğlu 28. Noterliğ
ve 12745 y.noda tasd
PERİ’ nin
Beyoğlu 28. Noterliğin
ve 12744 y.noda tasdik
DİNCBflŞ’ in

ve 12743 y.noda tasdikli
SELDP flYTEKİN’ in
Beyoğlu 28- Noterliğinin
ve 12742 y.noda tasdikli

08 1ıizo;

2002 te,rihli
vekaletnarnesi ile MUŞFİK

2002 tarihli
vekaletnanesi ile OSMPN

tarihi i
vekaletnamesi ile SRLİHP

24 Haziran 2002 tarihli
vekaletnamesi ile DENİZ

LEVENT ÖZflKHUN’ un

OLTULU’ nun
Beyoğlu 28.
ve 12740 y.
DEMET PTflN’ in

1 O77Cve y.
SflMI ŞENER’ in

ve 12738 y.
TCPflY’ in
Beyoğlu 28.
ve 12737
CflN DELDPĞ’ in

ve 1273£

24 Haziran
vekaletnanesi

24 Haziran
vekaletnamesi

2002 tarihli
ile SEYDP

2002 tarihli
ile BILLUR

tarihi i
e BEKİR

2002 tarihli
ile NESİN

PVRM MENEKSE’ nin
Beyoğlu 28. Noterliğinin
ve 12735 y.noda tasdikli
öKSüZ’ Un

24 Haziran 2002 tarihli
vekaletnamesi ile FUPT

/
ı

/
/

/

- /

6
TC.

BEYOĞLU

ELHPDEF’ in
Beyoğlu 28. Noterliğinin
ve 12747 y. noda tasdikli

24 Haziran 2002 tarihli
vekaletnamesi ile METİN

24 Haziran

mm 24 Haziran 2002 tarihli
ikli vekaletnarnesi ile ESRP

in

li
24 Haziran

Beyoğlu 28. Noterliğinin 24 Haziran 2002

Beyoğlu 28. Noterliğinin
ve 12741 y.noda tasdikli

Not erliğ in in
noda tasdikli

Beyoğlu 28. Noterliğinin
noda tasdikli vekaletnamesi

Beyoğlu 28. Noterliğin

24 Haziran 2002
il

noda tasdik

Noterliğinin
y.noda tasdikli

in 24 Haziran 2002 tarihli
ii vekaletnamesi ile flYŞEN

24 Haziran 2002 tarihli
vekaletnamesi ile flREV

Beyoğlu 28. Noterliğinin 24 Haziran
y.noda tasdikli vekaletnamesi

:fl.Nc• crlrjn p!; H’iran Cfl(ı tarih] i
ve 1ci4 y.rıoöa tasoıklı vekaietııaırısı ilcr
BERK’in Yukarıda yazılı kabul yetkiler dah
başkalarını da tevkil teşrik ve azil etme y
ile ENDER KOC’u vekil tayin ettiklfri yörülm

Harç, Darnga Vergisi ve
Değerli Kağıt Bedeli

Nakaen Tahsil Edilmiştir.
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41 oMP
OLSEEZtZÜ4Cİ NOTflĞi

hüsrev Gere:le Cad No. 126/ .

.23 1609 TeşvikiyO

Kurulacak oları Anonim Şirket için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil Memuıjuklan,
Ticaret M ahkemcleıi , Ti eni et Odası ve Vergi Daireleri ve Belediyeler de dahil olmak üzere
ilgili makamlar önünde beni temsil etmeye, belge, ve izinleri almaya, her türlü evı’ala almaya
ve. ibiaza, şirket ana söıJeşmesiııi imzalaınaya ve aııa sözleşme üzerinde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nca talep edilecek lıeı Iüı’lü değişikliği yapmaya sahip olduğu yetkilerle alıaı ı tevkil
ve Irşiik ve aile yetkili olarak Ender Koçu vel:il nasli ve tayin ettim.

r’nıerı sok. N. aoıB—a:
ren er bahçe 1 STflNBUL -

Esra Peri

Işbu vekaletname altındaki imzanın kimlik kişiliği ibraz

ettiği Kadıköy nüfus idaresinden verilme 23. 11. 1990 tarih
li ve 504 806472 seri sayılı fot.tasdikli nufus huviyet
cüzdanı ile tanınan Tokat, Merkez 013—02 cilt, 95 aile
sıra, 34 sıra ınoda kayıtlı Pbdullah kızı 1967 doğumlu
ESRfl PERİ’ye ait olup işlerinin çokluğu nedeni ile daire—
ye gelemeyip mahalinde imzaladığını onaylarım. Ikibiniki
senesi Haziran ayının yirmidördüncü günü. 24. 06.2002

BEYODLU PNOTERt
KEMRLPLJTINDĞLU

ı-ç; ‘
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ıfRMİSEKiZ.UCL NOTEE?LIĞI rEfTücev Gc:e2 C’ad Na 126/1
Tel: 2361603 Teşvfldy L

- -

- \‘EKALETNAME N£ 1 5 2 9 4.4

< 8 Arahk 2O1Ö.Kurul acaR olaıı Anoııim Şiı ket için Sanayi ve ‘ticaret 3akanlığı. cai et SicilMemur] ıık]an, ‘Ticaret Mahkemekı i, iieaı et Odası ve Veı gi 1)aiı-eleı i ve IlelecI i yeterde dahil olmak üzere ilgili makamlar önünde beni temsil etmeye, belge ve izinlcıialmaya, her ühlü evrakı almaya ve ibı aza, şirkct ana söz.leşmcsini imzalamaya ve anasözleşme Lizcıinde Sanayi ve ‘Jicaıet llakaıılığı’ııea talep edilecek hcr türlü değişikliği
yapmaya sahip olduğu yetkılede ahaı> tevkil ve teşı-ik ve azlc yetkili olarak Ender1°s’” \‘ekıt nasl> ve tayin eıiiın,

(bi köy si tesi 1 ada, N. 11 1). 11
ı yer 1 STPNPUL

Saliha Selda Aytekin

t\) -qL

tşbu vehaletname altındaki iwLzanıfl kimlik kişiliği ibraz
ettiği Beşiktaş nüfus idaresinden veri lme 7.8.2001 tarih
li ve VOG> 193442 seri sayılı fot.tasdikli nufus huviyet
cüzdanı ile tanınan Balıkesir , Susurluk , Sultaniye 0005
cilt, 00261 aile sıra, 00£ sıra noda kayıtlı flhmet Sadık
kızı 19£5 doğumlu SL1HR SELDR PYTEKIN’e ait olup işleri
nin çokluğu nedeni ile daireye gelemeyipmahalinde imza
ladığını onaylarım. Ikibiniki senesi Haziran ayının ş’ır—
midördüncü günü. 24.0£. 2002

BEYOĞLU 28.NOTERI
KEML RLTINOGLU
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yjyŞJSEKİZİECl NarEtC1üi
- hüsrev 02C10 Cad. Ne. 126 / f

TeL: 2351669 TeşikiYe

VEK% LE] NAME

•t1;.

t:JSşp
I15294\

Kurulacak olan Anoni in Şirket için Sanayi ve Ticaret Bakanhıği, Ticaret S)c.i‘I’caıet Malıkcmelei i, ‘I’ıcaiet Odas ve Vergi Daireleri ve belediyeler (le dahil olmak üzereilgili makamlar önünde bern temsil etmeye, belge ve izinleri almaya, her türlü evrakı almayave ibraza, şiiket ana .sözleşıncsnıı imzalaınayii ve ana sözleşme üzerinde Sanayi ve TicaretBakanlığı’nca talep edilecek hcr türlü değişikliği yapmaya sahip olduğu yetkilerle ah an tevkilve ıcşnil: ve aile yetkili olarak Ender KoÇu vekil nasb ve tayin etiim.

cari d e
1 H;YANP.UL

Ay7pay

/1/

Işbu vekaletname altındaki inızanın kimlik kişiliği ibrazettiği Sarıyer nüfus idaresinden verilme 6. 11.2001 tarihli ve Z0£ 45190£ seri sayılı fot.tasdikli nufus huviyetcüzdanı ile tanınan Istanbul5 fatih , Hacıevhattin 0019cimlt, 0092£ aile.sıra, 0013 sıra noda kayıtlı Mehmet flhioğlu 1957 doğumlu PYŞEN TOPRY’a ait olup işlerinin çoklıj—ğu nedeni ile daireye 9elemeyip mahalinde imzaladığınıonaylarım. Ikibiniki senesi Haziran ayının yirmidördüncügünü. 24. 06. 2002

4

An

Vişne ;‘

Sarı yrı’
soi<. N. 1 1>. 1

BEYOĞLU 28. NOTER!
KEMAL AtTINOĞLU

E:



Işbu vekaletname altındaki inanın kinlik kişiliği ibraz
ettiği Kadıköy nüfus idaresinden verilme 9.12,1998 tarih
li ve .107 904355 seri sayılı fot.tasdikli nufus huviyet
cüzdanı ile tanınan İstanbul, Beykoz, Emekyemez 011 cilt,
432 aile sıra, 5 sıra noda kayıtlı Nuiz oğlu 1952 doğumlu
NESİN flVRM NENEKŞE’ye ait olup işlerinin çokluğu nedeni
ile daireye gelemeyip mahalinde imzaladığını onaylarım.
tkibiniki senesi Haziran ayının yirmidördüncü günü.
24. 06. 2002

•t. ‘.‘

flo4EtI
mMIsEKİZIECI jşm’aiAĞ4

Hüsrev Gere:e Carl. ıqo. 126 / 1
— rı. 2361609 ‘£eşvildit

VILKALETNA MİL 1215 29
Kurulacak olan Anoni m Şirke içi ii Sanayi ve Ti enı et Bakanlığı Tıcatel Sici 1 Memuı luki arı,
Tıcareı Mahkemeleri, Ticaret Odası ve Vergi Dai ıt)eı i ve lleledi yeler dc dahil olmak üzere
ilgili makamlar önünde bern temsil etmeye, belge ve izinleti alnıaya, her türlü evrakı almaya
ve i b;aza, şi ıket ana sözleşmesi ııi 1 ınzal a maya ve ana sözleşme üzeı i nde Sanayi ve Ti camı
i3akanhığı’nea talep edilecek her türlü değişikliği yapmaya sahip olduğu yetkileıie alıan tevkil
ve teşiik ve azle yetkili olarak Jüıder KoÇu vekil nnsb ve tayin ettını.

Sarı 1 al e
hadi Icöy

- t!
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T.C.
(PERPA)İSTJU4BUL TİcARET SİCİLİ MEMURLUĞmWNi 94368

- 2002

121529SICIL NUMARASI t 479920 — 427502

TİCARET ÜNVANI GÜNEY SERBEST NImASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKET±

TİCARİ İKAMETGAHI İSTANBUL ŞİŞLİ BÜYÜ3CERE 0 . BASMAN HAN M .4 K. 6

Ticari Merkezi ile sicil nunliirası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 22.7.2002tarihinden beri kurulmuş olan anonim şirketin Beyoğlu 28.noterliğince 4.7.2002tarih 13660 sayı ile düzenlenen ve Sanayi ve Ticaret Bakanhığının5.7 .2002tarihinde onayından geçen esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynııloterliğin 22.7.2002 tarih 14793- 14752 ve 14790 sayı ile onaylı imzaheyannameleri memuriyetimzie verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunuhükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 22.7.2002rarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceyei:adar gececeP: süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzen1.enmitir -

t STANBUL
TİCARET SİCİLİ MEMURU YARDIMCISI

BUKET KURTLAR

k.
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FİLİZ KONUR


