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Konu: Konak Pier Taze Satış Şubesi kapanışı hk.

SERMAYE PİYASASİ

KU RULU

ANKARA

Şirketimiz Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketi Konak Pier Taze Satış Şubesi unvanı ile Atatürk
Caddesi Konak Pier AVM no:19 BM 10 Konak lzmir adresinde bulunan satış mağazası 31.12.2021 tarihi itbari
ile kapatılmıştır. Konu ile ilgili özeldurum bildirim ektedir, gereğiniarz ederlz.
Saygılarımızla,

lAİ

EYTIN ZEYTiNY
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Ercan Ocak

Mali İşler v

'O/l

No:10ie.iiV.D, 824 011
Sl<.

Müdürü

Ek : Şube kapanışıözeldurum bildirimi

Ticaret Sicil Gazetesi

şi

lvıiı,
ikmen
'm-Kurulu Başkan V.

Özet BiIgi
TARIş zEyTiN zEyTlNyAĞı

ricanrr ANoNiM

plER TAZE sATlş şUBEsi' nın kapanışı hakkında
şiRKETI KoNAK

Özel Durum Açıklaması (Genet}
Yapılan
Yapılan
Konuya
Yapılan

Açıklama Güncelleme mi?
Açıklama Düzeltme mi?
lllşkln oaha önce Yapılan Açıklama Tarihi
Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)
Hayır (No)
Hayır (No)

Bildirim İçeriği
Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketi Konak Pier Taze Satış Şubesi unvanı ile faaliyet gösteren
Atatürk Caddesi Konak Pier AVM no:19 BM 10 Konak lzmir adresinde bulunan şubemizin genel ekonomik
koşullar nedeniyle 3L.L2.202L tarihi itbariyle kapatılmasına karar verilmiştir.
İş bu kararın

ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Karar 07.01.2O22tarihi itibari ile lzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tasdik olunmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukorıdakiacıklamolorımızın. Sermaye Piyasası Kurulunun vürürlüktekiÖzel durumlarTebliöinde yer olan
esaslara uyaun olduğunu . bu konuda/konulardo tarafımıza ulasan bilaileri tam olarak vansıttıöını. bilailerin
de.fter. kovıt ve belaelerimize uyoun olduöunu. konuvla ilqili biloileritam ve doEru olorak elde etmek icin
aereklitüm cabaları gösterdiöimizive vapılan acıklamalardan sorumlu olduöumuzu bevan ederiz.
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],ı,JRKİYE TİCARü,I- sİÇıLı öAzETEsi

OCAK 2022 SAYI; 10490

SAYFA:757

T.c" SAKARYA

iivla)
ıO,Kü)nustr ile ilgiti htııınıadr.le. yroı lnaddd, yan nranıul ve nııırıu| ınıddcleri utııı ulırbilir,
ithııl, ihrnç ve xir srıreııö tqıarik ed!$ilir, bunl§ klsüıCn vcyü tailranreır işletebilir,
l l.Yulatn(h s{Zli qlilet koİullırld ilgiii ]-ğii ın Y.ılüııcı şirkct işletınc vo ıırllJ§s$ler ile
işbirliği yapbilir veıa btularla oııaklılt volx[rilir,

lhn §İo Nb:98
MERSıs No: 07321673252ffx»ı

küuıld§İilı açtığı ihrlclerc kttılnbi]iı,.
l4.Şirkct yukmdalii tün1 konoları!,Ia ilgili olarak kaııürıri nlcr"ullar yeriıe gılirileruk
ihncat vc itlıalal işlonlori vrıpabilir,
l 5.Konusı ilu ilgili ft»n işilik yaçtıbiliı,. vtptuıbilir,
l6,Ko[usu ile ilgili otnııılt ü7.erd $ğüıli lrııvn clep|an kıflıbiıir, iştrtebiliİ, kiIalayabiliİ,

Atlrcs ; Cökgöz Mah. Aşağı §k. No: 127 Pınıukoıı / §akırya
Y*anıJa bilgilmi verilcn şirkcL ile ilgili olıııak aşğıdı tulirtilon lıustlJlır nıiıdüılilğü[ıtızc
ibru ıılilıı ltlgulcre i§tirudff 9c Tiirk Tioarut Kitnunü'nil uy8ıl,ı olarh 7.i,2022 tdlıİldç
tesil ğüldiği ilail ölıutrır,
Te§ciı Edİlcn Huşuslar:Yönetm Kunlu / Ycıkililer, TüZğl Kişi Adlta 1arckct İid*,ek
Cerçok Kişi Değişikliği
Tc§cilğ DeliI Oleil Bclgdeüz?.12,2l'l?1 'l'fu,ilıli 2t)2l/4 §hyılı Yöıeti]rı Kuırllu Kııan

'rıcürct si(iyDo§yıı No: 3{5,1l,

l2,Yııliaııdı şüzü qlilü koıululı ilgili

olarak yerli ve yahuıcı şiı,}iel işletıııs ve
ııüeşgşel erdor disıribotı)ıttık, tn"vil ik veya ıntıııessil] ik ıılıbilt, teıtbil iı.
|3.Şirkcl yüürda-ld tün konı{rıyla ilgili yırt içindo vc yuTt dışında ıesnıi yc özel

kiruya vocbiliı,
l7,Şiüi(el uıakşt ve tıelzuu ile

ilgili oluık h9ı $ılü iiur, rıgi ve 1uıal-ırlua iştink
*d*biliı Yuliandg göstarilçn konulanlRn bışlıı ilerde şilkct için t'aydalı vc lüzüuılu
görtlleQk tuşlüi işlue giıişilrıek istaıdiği takdirde geıel kıurıl kııu alrlıliıı sıue şiıtet
hu işlcıi ı.le yapabil*ekliı. Anr stlzlq)ıılc dcğişikliğnıdc olıır işbu kuar tcpil vc i]aı
etti.ilqğk üyguknaçrI(trr,

şİRıüTİN MERIffzİ
Şi*ctilı ın*ıkezi MUĞLAiti FETtİİYEilçc§i'dir, Aılrçsi FoÇA l!ıA.H. MUSTAFA
KEMAL (TzL) BUL No: 246A İç KAPı No: A F,,ETHI E / MUĞLA,dif.Adıe9
dcğişikliğiııdc ycni adrs, tiçarüt siciliııc tıxil re Tfır\iyc ]icartt §jcili Çgctosiıdc ilııı
etdıilir. 'l'esit ve ilan edütri§ İdIew yapıtitr tebli!}aı şiİkele lapılırış *yılr. l'csil ve il0ıl
edihniş aücsindon uyrılııış olıııısııı nğnrtn, yıni udresiıri §üresi içiıdg tcwil ettiml$]iş
şırlicı içiı hu dunını fcsilı *..bcbi vıl,ılır.
.ı.

5.

sÜRE

Şilkeliil siıresi, hnlDşundıı i(ibtrü §lnlt§u'dtİ.
surctiylc uutılıp kıulhlabilir.

İ:}tr

§lre şittğt sözl§nlesiııi değiştiruıek

Tltırct uürailıl
poYA ltNERJi AJ,loNi§{ şlR(ETi

YöNITİM KURULU / YETKiLiLİR
GöROV DAĞILıMıNDAKı DeĞışıKLİK
Duha öıçqlcı (D (hııbu lııa Yeıkilisi)'l'eıısilc Yclkili göıed olluı'l'thlii,ve Uyıt&lrl
217***İi.52 Kiınlik Ntİlu lslANl]UL / ÜMI{ANİYIi adı§irrde iktilıet q,loı tNlS
nMR}] 'I'RRZl'in ıincüki hr görğYi mm emıiştir.

YENI GöRİv VER|LENLER
AK ÇIt)A SANAYİ V[i ]JC^Ji}:iI'ANONIM
olnınk'I-tlı,ki!c uYnıklu 2l7l*ı**+52

ŞJI{KI:]TI

udııa haıçket tdxck gerçcl kişi

tiıılik ııılu, t§lANü]tJL

ikanı*l citen ijM§ EMilE TF]nZ-t ltlirlemlişlir,

/

t'MltANlY[

adıcşiılde

GÖREVi SONA ERENLER
AK GIDA SnNAYl Vti'I]CARIJT ANONjN4 ŞIRKE'I'İ

aduu lıaıtkcl tıIwek geiçek kişi
olaı"k 'l'tııliiye u}.ruklu 3(l3i*ivğ10{) kiırılik ııolıı. lsTANT,llr, / ATAŞEıIİR adıtsin.tc
ikilület ğien n 1.1 sÖz."l'rN 'İı bu göreı,i runı cnıişlü.

SERMAYE vD PAY SENETLOR1NİN Nğv,i
Şirlıctiıı wnayesi. ltlıcti 500!0 ]1lrk Liıışı dcğeıindc 200 pQvı ıynlrnış loplıtrl
6.

100000,00 Tül* Lifİsü dcğcrindedir.
-B(hcüj 500,00 Tiiı,h l,irası dcğğiıldc 200 adet paYt kırşllık gelal l0(ım0,00 TQrti Linsı
YAI,IY iL OSMAN lJL DANDACI1l taııt-ıır|ıuı ıakdi, olaıak lutılılıiit cılilııiştt: Nuktltn
{nalılrüt edileİ pıYların itilıati tleğerleıi, şilkeüı tegiljıi izlq eil 2,1 ıy içiılde ödeıretektit.

?. ŞiRKETİN lDAREsİ
Şifkctin işled vc işlcnrlci gmel kuİuı tiiİalindrtn sçjlccek bir vcyı biıkıç nıttdilİ terulındıır
ytlrutilliir, nksi Kiuır Aluıuıuıya Kıdır LiibıalI UYnıhlıı l-****+**7 Kiıırıik No'lıı,

Mıxiı,,r ı FETHIYE

T.c.

ılın slfa
M§Rsıs

Ticoıtı [Jnvunı:
rARlş zEYılN zEYl,iNY^cı Tıc^RET
şiRKİTi KoN^KPİER
,I,AZ.ıı
§A:İış şt]^Noıiilt
ı}lısl

tdrcsindc ikilıncl eülcn, 1'Atli^ EL o§MAN lil., DANDAL]}il
xk.li: MiıDl-oridcn Temsilc Yclliilidir,

9. GENEL KURUL
Çmel Kuulhır, olsğaü

lc o]ağaİü§tü toplanırlil. ()lığur goncl kuınl. hcr yıl heup
<löneııiııiıı grıı eıınesiıırleıl itibtltil _1 t§ içiııddi olİğİtrııstü gcıel kıuuikır i§, Şi*et
işleriıin gcrcktiıdiği hallcrde ve zananlanla top]ıilır. Cçııel kurul toplantılannü, hcr
oıtığuı o"y lııli}iı, *is wnır§e pırylannn ilitrııi ılcğcriıe göıv hc*ıplıuıu.. Ggıçl kuıııl
tophtıılütl ve bu topıtuıtılurılıüii kulr ırisııbı, l'tıılt '[icırct Kııruıırı lıtik(lııı]üı,itrc tıüt idiıl
Gcırel kınıl, şiıkethı ııe*ez aüeslnde ıe.va yönetiıır ıııerkeziııhı lıulundığu şehrin elıeıişli
biry(riılde lopı§ltr,
ı0. iLAN

Gğ]el huruluD t()plıütıya ç.rğnlmasına
']'üIrkit-e Tiçurct Sicili Ctzctoiırlc
toplüİlı gülüıdeİ dn

r

öil gl,ill

iıişliİ

yapıbr,

ilanler da d.ıı]jt o]ınak üzoro Şirkcte ait ilanlar

Ceıel kilıtil

öıce }apJiünası zorııılııdırı,

loplü{Itdırrır ilişkiıı

ilaılını

ı1. tlEsAP DÖNE}ü
ŞiIlielin herp yllı, ()ğıili alnnı l. g[ııtııdğn t)flşls ve AıaLk aylilın 3l, günil slu eref.
I,jtk{l bid[ci ht§tp yılı" Şirkutiı hısin olusti kwulduğil tarihl$ ilibar«r btşlıı vc o suıuuiı
trnlık ayurur ohız lıİiııci gilrıil soıa !.Icr,
ı2. KARİN

TE§PİTİvf DAĞıTİil{ü
ı!öıuı liarı yalııhıış lıcı çeşit ııuırı{laıııı çıkarılnnsııüıı »ııa

Şiıkelin ildt

kalıuı
tniktardr. Nat d{itrcnr kdrııdan hcr Yıl %5 8ğıet ka§uri Y.dck akçc o"vnlır; kıtm ıniktıır,
geıcl krurıl kırarı ile gıv ulüpluiııc ku pıyı oltrııIı &ığrtllu, Kıı pa!ı, s{s set]ıave
pyııın itibaıi değe.iıte, yeriİe 8ctirileır ek ödetrre rltl1lırlülüğıiilltI lııtaİ eklclınıek
suDtiylc oltıw;ık loplunı ınilrtaru orulı lrtuplanıı.
13,

yEDEK AKÇE

Y*lck akçelurin aynlıırısı husmunda Ttlrk Ticıret Küü]ü!ltüıu[ 519 ila 5!_]. Dıaddclcri
lıülktıtllled ııygulüuıtr.
ı{. KANUNi}lÜKÜhrı,ER

L]u şiıİist söZleşıilsinde bulultrnavrn ııusNl{r lı6kliuıdu 'l'uIk TicOIet Küulrutrı hii](iırlği

N0: 5§ı
No: 082d0l t 2690lxt026

Ticİrct sicil/DO§ys No: MERKEzl2?287

Müdür olarnk sü{itnıiştİ.Yeori

ıl. TBI}İ§ıL
Şirkoti ıuü(tiırler teınsil rlürler. Şirkçti tgıısil «lgtk inızı|ar gtlnel kurul taüt)İdaİ tc§Pit,
tesil ve ilail olunu, N{lldi,lıİğ, şİkete lrizillğt üdi ile bağlı olaılıın sturh "letkiye salıip
ticari vckil ve}o djğcr tacil \,ardtrncılan ollün\ atayıbitir. Bu şckjtdc ul^ııacali 0lutl{inı
göıcı ıe yclliilo,i. luızulıuoık iç yöıergede açıkçı bcliıleniı. Uu duıuııla iç 1,619lr.,Ş,,
te*jl vc ila§ı zonınlııduı İs ythergg ile ticafi \tliil \t diğef ttıil ),ardınlOılırı ütaıirııiü.
Yctkilcıılüİloı 1ictı,i vekil veyı diğeı tııciı yffduDçılüE di. ti,caıtt siciliıIc 1u*il vc iltuı
ıxlili. IJu kişiluiıı, şiketc ve üçü!çil kişileıt veıucklcri hc! tilr zırııüı dQlüıyı ıltkli)rlğ
nıüteglsileı sıırunılııdıu.

izMiR TlcARET slciLı MüDüRLüĞü,NDrdN

Aılrcı

:

No:19/Bın1(} Konık

Plcr

Mcrkc?in Kayıttl olıtırğu lvlüdürlük: izlİriR TİCARET sİclLİ MÜDt']RLt'iĞÜ
n trkczhı MERsİs Nunıarı§ı: 0E240ll269{XMlı4
lıterkcriİ §iCil Numrnİ|; IVığRKDL97373
Yukmdu bilgiliri ıcıileı şnbc ile ilgili olıuık oşğdu bclirtilcn husu§lt, nıaidtlrltlğünriizc
ibraz ğlilcn ltlgçlcır isl,iırdrı !. Tiirk l'içnrcl Kilüıüulüa uügüuı olıuık 7.1.202] tıu,ilııxlc
lewil ulildiği ilan otunuı.
Testll Edllt» llıısıslır:|lcrkiı
To§cİIc Dclil oİOn Beıgcıcr;KrŞyİkı 4, Notdfliği Niıı ]1.12,2(D1 'I.uil 42358'§İyı İlö
Ta§lili]i, 27,12,202l Tffilrli 202ll07 fuyılı Yörctiııı Ktrrulu Karffi

TERX1N

Yukuıda bilgilui verilcn şrıbcnh ücıDt sicil kaydl nıüdiit,lilğtlı]ıuzc ibrız *liluı ttlgcleıı
istlıa(bıı vo'füI1 ]'iğıet Kıuırııırurı uygtuı oltuuk turkiı *tilııiş§ı.

T,c. ıSTANı}UL TlcARET

slcıLİ MüDüRLücü,NDEN

İlan Sırn No; 602d
luİRsls Noı 077000J3092tXl012

TiCırct sicivDosys No: 4399lE-i)
sl.Nr.n,İ],R

DAYANı Kİ,t

,I,ü

Kıı:llİı

Tiçırııt Uır,ııı;

]!ıA ırttrr,t,l]R İ , ıcAttıİ,l, vı], s,4NAY İ ANOi\

şiRKETİ

iM

Aılre§ : ı § Temlnuz Mah.I}ılıır Cıd.No:6 İşyOıl No:42 Gaiüı€$i 1üİğ(ülrr / i§trnbul
Yıüıuıda bilgilcri lcıilen şirkct ile ilgili olarilk a$ğilü lülifiilen hususlİr ıİlıdliılüğün)tlze
ibru edilcu belgclcru isliırdüı şe TOİIi Tiçarul Killuilulİı uvg!İ olan§ 7.1.2022 tüihitrdt
tuwil *iikliği ilun olwıu,
Tcıcil Edilcn Huıuslar:Yöıretiın Kunılu / Yetki]ilğ
Tt§(ıI( D(ıiI olın Bt|gebrtiıkırlı'y l9.uotğliği'Nin 2lt.ı2.202l 'l'arih 29;l)4 Sa_vı İlc
]'şdikli, 23,li.2()?l'['arilı.li GgıelKuırıl Kııııı

YöNETİM KüRtıLt] / YETKİLİLER

]'t[tiYc Urilü.Ju 3t6*t{**.1(ı Kiııı]ik No'lu, KAYSİRİ / K(X)ASIN^N odı§iılde ikeİıet
cdeı, lJ]ltAt{lM trsT^o(il,l' 23.12.2024 t[rihilıe kadaİ Yönotİıı Kımllu l)ycsi olarak
sc1

i

lrıiştiı.

:l'{kkiyç (ryruklıı 3t6ü*.*i*54 Kiı}ı[ik No'hı, 1S'IANI}{İt, / ı}liŞiK']'AŞ adrcsiılde ikııuei
edeil, MtJş]'^l'A 1J$]"AOĞ1,IJ 23,|2.2(124 tnıihiııc kadaİ Yöıelinı Kurulu l}şesi oluıüi

scçilııişıir,
Tüıiiiyo ljyfukl[ 1l6l*i*rl54 Kınrik No'lu. lsTANBıJt, / BEŞİKT^Ş udrusiıdc ikaınct
cd!n, NfiJsTAİ'^ ıJsT^cıĞl,iJ: l Yll için Yöırütinı Kurulu ll.§h{il Qtarnk sçilılişlir.

