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Ticaret Ünvanı
GBK GAYRİMENKUL
İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA
İLETİŞİM PRODÜKSİYON
REKLAMVE
ORGANİZASYON İÇVE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Büyükesat Mahallesi
Uğur Mumcu Caddesi 56/l Ankara
Çankaya
Yukarıda bilgileri verilen şirket
ile ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlar müdürlüğümüze ibraz
edilen evraka istinaden ve Türk
Ticaret Kanunu'na uygun olarak
01.04.2013 tarihinde tescil edildiği
ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş,
Tescile Delil Olan Belgeler:
Ankara
38.
Noterliğinin
28/03/2013 tarihli ve l1502
yevmıye numarası ile Ana
Sözleşme
Kuruluş:
Madde 1Aşağıdaki adları, soyadları,
yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı
kurucular arasında bir Limited
Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Şirketin Ünvanı:
Madde 2-

İletişim
Resmi ve özel kişi ve
kuruluşların yapmakta olduğu
telekomünikasyon ve iletişim
hizmetlerinin bayiliklerini almak ve
işletmek. Telefon ve her türlü
iletişim araç gereçlerinin ve yedek
parçalarının ticaret,ithalat ve
ihracatını yapmak.Şirket her türlü
telefonla, haberleşme cihazları, cep
ve telsiz telefon ve telefon
santralleri alımı, satımı, bakım
onarımı ve servis hizmetleri ve
pazarlamasını toptan ve perakende
yapmak
ve
yaptırmak.
Telekomünikasyonla
ilgili
faaliyetlerde bulunmak.Şirket GSM
operatörlüklerinin
bayiliklerini
almak, bayilikler vermek, hat
almak, hat satmak, hat açmak ve
kapatmak, bu konu ile ilgili
bulunan hizmetleri almak, satmak,
fatura tanzim etmek, tanzim edilmiş
faturaları GSM operatörleri adına
tahsil etmek.Cep telefonu, telsiz
telefon, telefon santralleri ve
bunlarla ilgili tüm aksesuarları
almak, satmak, ithalatını ve
ihracatını yapmak.
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Sıra No:l
Kurucunun Adı Ve Soyadı :Gül
Betül Kobal
Yerleşim Yeri :Kazım Özalp
Malı. Mahallesi Rabat Sk... Cadde
l5/l Çankaya/Ankara
Uyruğu :T.C
Kimlik No :***********

Rent A Car (Araç Kiralama)
Türkiye genelinde her türlü
araçla (binek jeep vb.) oto kiralama
hizmetleri vermek.Yabancı oto
kiralama
şirketlerinin
mümessilliğini almak, konusu ile
ilgili olarak yurt dışından her türlü
araç ithalatı yapmak.
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Şirketin
Ünvanı
Gbk
Gayrimenkul İnşaat Araç Kiralama
İletişim Prodüksiyon Reklam Ve
Organizasyon İç Ve Dış Ticaret
Limited Şirketi Dir.
AmaçVe Konu:
Madde 3-

N

o

Şirketin amaç ve konusu başlıca
şunlardır
1- Gayrimenkul
Her türlü gayrimenkul almak,
satmak ve komisyonculuğunu
yapmak. Yabancıların mal edinme
yasalarından
faydalanarak
edinecekleri gayri menkuller
üzerinde gerekli araştırmalar
yapmak ve bunları satın almaları
sonucunda gerekli ve kamu kurum
ve kuruluşlarındaki işlemleri takip
etmek. Her türlü arazi; arsa,daire,
ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak
alımı satımı ve kiralanmasına
aracılık etmek. Emlak konusu ile
ilgili hizmetlerde bulunmak ve
sözleşmeler düzenlemek. Her nevi
gayrimenkul mallarının şirket veya

Şirket Amaç ve Konusunu
Gerçekleştirmek için
l-Konusu ile ilgili olarak
özelleştirmede dahil olmak üzere
yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve
özel ihalelere katılabilir ve
taahhütlerde bulunabilir.
2-Taşınır ve taşınmazları satın
alabilir, inşa edebilir, kiraya
verebilir, ipotek tahsis edebilir ve
fes edebilir, menkul rehni alabilir
veya verebilir, satış vaadi, rehin ve
ipotekte dahil olmak üzere menkul
ve gayrimenkulle ilgili olarak her
çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas
edebilir, başkaları lehine bu hakları
tesis edebilir, tapu kütüğüne ve
ilgili sicillere şerh ve tescil
ettirebilir, üçüncü kişiler için rehin,
ticari işletme rehni ve ipotekte dahil
olmak üzere bu nevi hakları tesis ve
tecil ettirebilir, üçüncü kişilerden
ipotek alabilir veya üçüncü kişilere
ipotek devredebilir, şirket lehine
tesis edilen ipotek ve rehinlerin fek
edebilir, sahip bulunduğu menkul
ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve
ticari işletme rehnide dahil olmak
üzere kendisi veya üçüncü kişiler
adına her nam ve ne şekilde olursa
olsun teminat olarak gösterebilir.
Her türlü mali, ticari, idari ve
hukuki işlemi gerçekleştirebilir,
ithalat ve ihracat yapabilir.

Prodüksiyon, Reklam Ve
Organizasyon
Her türlü eğlence ve gösteri
merkezi, sergi ve panayır alanı,
kongre merkezi, sanatsal gösteri
merkez kompleksi işletmek, kiraya
vermek, kiralamak ve danışmanlık
yapmak. Yetkili mercilerden izin
almak kaydıyla yurt içinde ve yurt
dışında sanat ve eğlence gösterileri,
konserler, müzikal oyunlar, tiyatro
oyunları, folklor gösterileri, bale
oyunları, eğlence ve yarışma
programları ve benzeri sanat ve

3-Mevcut veya ileride kurulacak
yerli veya yabancı, gerçek veya
tüzel kişilerle iş birliği yapabilir,
bunlarla yeni şirket kurabilir veya
teşebbüslere girişebilir, yerli ve
yabancı şirket ve işletmeleri
tamamen veya kısmen devralabilir,
bu şirket veya işletmelerin
sermayesine
iştirak
edebilir,
şirketlere kurucu olarak katılabilir,
aracılık faaliyetleri yapmamak
kaydıyla şirketlerin hisselerini satın
alabilir, sahibi olduğu hisseleri
satabilir. 4-Yürürlükteki mevzuata
göre yabancı uyrukluları istihdam
edebilir.
5-Aracılık yapmamak şartı ile
şirket fonlarının değerlendirilmesi
için her ürünü, hisse senedi ve
tahvili alabilir ve bunları teminat
olarak verebilir.

Şirketin işleri ve işlemleri genel
kurul tarafından seçilecek bir veya
birkaç müdür tarafından yürütülür.
ilk 20 yıl için *********** T.C,
Kimlik No'lu Gül Betül Kobal
Şirket Müdürü Olarak Seçilmiştir.
Adresi: Kazım Özalp Malı.
Mahallesi Rabat Sk.. Cadde 15/l
Çankaya/Ankara
Yetki Şekli: Münferiden Temsile
Yetkilidir.
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Mersis No: 4492831892214726

Şirketin İdaresi;
Madde 8-

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler.
Şirketi ilzam edecek imzalar genel
kurul tarafından tespit, tescil ve ilan
olunur. İlk 20 (yirmi) yıl için Şirket
Müdürlüğüne seçilen şirket ortağı
Gül Betül Kobal şirket müdürü
olarak şirket müdürü olarak
seçilmiştir.Şirketin maksat ve
mevzuuna dahil olan her nevi
hukuki muameleleri şirket adına
yapmak ve şirketin ünvanını
kullanmak hakkı ile ayrıca şirketi
her nevı ve her kademede
mahkemelerde, resmi ve hukuki
makamlar nezdinde hükmi ve
hakiki şahıslar ve firmalara karşı,
davacı veya davalı veya sair
herhangi bir sıfatla temsil etmeye,
vekil ve mümessil tayin etmek,
şirkete ait bütün varlıkları talep ve
tahsile bilumum bankalara hesap
açtırmaya açılmış veya açılacak
hesaplardan paralar çekmeye,
yatırmaya
dilerse
hesapları
kapatmaya, namlini yaptırmaya ve
şirket adına tahakkuk etmiş veya
edecek olan hak ve alacakları,
istihkakları ait olduğu veya havale
edilecek makam ve veznelerden
talep ve tahsil ve ahzu kabza resmi
ve hususi daireler, hakiki ve hükmi
şahıslar, bilumum devlet ve özel
kuruluşlar nezdinde
temsile,
evrakları tanzim ve imzaya,
ihalelere katılmaya, teklif mektubu
hazırlamaya, teklif vermeye, fiyat
pazarlığında bulunmaya sözleşme
ve protokol imzalamaya, teminat
vermeye, teminat mektubu geri
almaya, geçici ve kesin kabul
tutanağı imzalamaya, dilekçeler
vermeye, kira sözleşmesi yapmaya,
kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
yapmaya Belediye ve İmar
müdürlükleri,
tapu daireleri,
kadastro müdürlüğü, SSK,. Vergi
daireleri, Gaz idaresi, Elektrik
idaresi, Posta idaresi, Türk
Telekom, Sular idaresinde şirket
adına bütün işleri takibe, izaleyi
şüyuu davalarından şirketi temsil
etmeye, menkul ve gayri menkul
alıp satmaya, ipotek vermeye ve
almaya/şirket işlemlerinin takibini
teminin taşıt almaya, satmaya,
yukarıdaki tüm işlemler ıçın
gerektiğinde vekil ve mümessil
tayin etmeye ve şirket ana
sözleşmesinde bulunan bütün
faaliyetleri
takibe
ve
sonuçlandırmaya şirket ünvanı ile
birlikte
Gül
Betül
Kobal
münferiden şirketi temsil ve ilzama
yetkili kılınmıştır.
Hesap Dönemi:
Madde 10Şirketin Hesap yılı Ocak ayının
birinci günü başlar ve Aralık ayının
3l. günü sona erer. Yalnız ilk hesap
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İlan Sıra No: 4421
Ticaret Sicil No: 354298

İnşaat
Her türlü inşaat taahhüt işleri;
konut,
işyeri,
ticarethane
inşaatlarını yapmak, satmak, kendi
hesabına arazi ve arsalar almak
bunlar üzerinde veya başkalarına ait
arsa ve araziler üzerinde kat
karşılığı binalar yapmak.Türkiye
Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının
ve
bakanlığa
bağlı
resmı
kuruluşların,
kamu
iktisadi
teşebbüsleri,
iktisadi
devlet
teşekkülleri,
kamu
iktisadi
kuruluşları, kamu bütçeli daireler,
mahalli idareler, belediyeler, yapı
kooperatifleri,
özel
sektör
kuruluşları tarafından yurt içinde ve
yurt dışında ihaleye çıkarılan
inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,
kanalizasyon, doğalgaz, altyapı,
üstyapı, dekorasyon, restorasyon
işlerinin yeniden veya onarımı
ihalelerine katılmak, teklif vermek,
ihale şirkette kalırsa ihale
sözleşmesi gereği işi yapmak ve
teslim etmek. Her türlü dekorasyon
işleri, tamirat ve boya işleri
yapmak.

6-Ticari, mali ve idari tüm
alanlarda iş planlaması, iş
geliştirme ve fizibilite yapabilir.
7-Her türlü emlak, her türlü
gayrimenkul ve özellikle siteler,
plazalar, marketler, depolar, soğuk
hava depoları, villa, tatil köyleri,
devre mülk, apartman, otel, motel,
kamping gibi turistik tesisler,
organize sanayi bölgeleri, spor
kompleksleri, mesken, ev, işyeri,
arsa, arazi gibi gayrimenkulleri
almak, satmak, kiralamak, kiraya
vermek; bahçe, tarla ve arsalar
üzerinde parselasyon've imar
durumlarını çıkarmak, gerektiğinde
projelendirmek, gayrimenkuller
üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat
mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları
ve vefa hakları, gayrimenkul
mükellefiyeti
tesis
etmek,
yurtiçinde ve yurtdışında her türlü
inşaat taahhüdü işleri yapmak.
Şirket,
yukarıda gösterilen
konulardan başka ilerde şirket için
faydalı ve lüzumlu görülecek başka
işlere girişilmek istendiği taktirde
ortaklar kurulu karar aldıktan sonra
şirket bu işleri de yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliğinde
olan işbu karar tescil ve ilan
ettirilerek uygulanacaktır.
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Sicil

n

Ankara
Ticaret
Müdürlüğünden

eğlence faaliyetleri organize etmek,
sergilemek, tertip etmek veya
ettirmek. Sesli ve ışıklı, görüntülü
gösteriler
yapmak,
mevcut
organizasyonlara katılmak. Her
türlü müzik yapımı üretmek,
ürettiği müzik yapımlarını ses
taşıyıcılarına
kayıt
etmek,
çoğaltmak,
yayınlamak,
pazarlamak. Her türlü halkla
ilişkilerle ilgili hizmetler vermek.
Yerli ve yabancı manken, film,
tiyatro, ses, dans sanatçılarının
ajanlığını yapmak. Reklam ajansı
kurmak. Her türlü reklam işleri
yapmak, reklam filmleri çekmek.
Reklamcılıkla
ilgili
olarak
hediyelik eşya ve promosyon
ürünlerinin alımını, satımını, ithalat
ve ihracatını yapmak. Promosyon
ürünlerini fason olarak yaptırmak.
Yurt içinde ve yurt dışında her türlü
televizyon, radyo, sinema, video
sistemleri, yazılı ve yazısız basın
araçları, ışıklı ve hareketli panolar,
basılı malzemeler, tabela, afiş,
afişet, pankart, açık hava panoları
ve diğer yararlanabilecek araç ve
yöntemlerle
reklamcılık
faaliyetlerinde bulunmak.
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ŞİRKETLER

başkası namına alım, satım,
pazarlamasını yapmak. Komisyon
mukabilinde yurt içinde ve yurt
dışında her nevi gayrimenkul alım,
satım, pazarlamasını yapmak.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara İli
Çankaya İlçesi.Dir.
Adresi Büyükesat Mahallesi
Uğur Mumcu Caddesi 56/l Ankara
Çankaya/'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 5Şirketin süresi, kuruluşundan
itibaren (99) yıldır. Bu süre şirket
sözleşmesini değiştirmek suretiyle
uzatılıp kısaltılabilir.
Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri
100.00 Türk Lirası değerinde 300
paya ayrılmış 30.000,00 Türk Lirası
olup, bunun;
300 paya karşılık olan 30.000,00
Türk Lirası Gül Betül Kobal
tarafından tamamen taahhüt
edilmiş ve nakden taahhüt edilen
esas sermaye paylarının itibari
değerlerinin l/4 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 (7) maddesine
göre yapılır.
Bu sermayenin tamamı nakit
olarak karşılanmıştır.
İlan:
Madde 7Şirkete ait ilanlar TTK 'nın
35.maddesinin 4. fıkrası hükmüne
göre yapılır.

(Devamı 394 . Sayfada)

