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Yukarıda adresi yazılı VENÜS GiYİM SANAY| VE TİCARET ANoNiM şiRKET| ünvanlı şirketin istanbul
ticaret sicili Müdürlüğünce 8l5l205 tarihinde tesçil edilen ve Türkiye ticaret siciii gazetesinin 14 mayıs
2015 tarih, 882O sayı, 391 ve 392.sayfasında neşr ve ilan olunan, 28lO4l2OL5 tarih ve 2015lo9 no.Iu karar,
istanbulticaret sicili Müdürlüğünce t7lLL|ZOL9 tarihinde tesciledilen ve Türkiye tlcaret siciligazetesinin
21 aralık 2018 tarih, 9729 sayı , 119. ve 120.sayfasında neşr oluanan, büyükçekmece l4.noterliğinin
t2h2l20L8 tarih 34053 sayı ile tasdikli, 3a/1ll}at,9 tarihli genel kurul kararı , büyükçekmece
l4.noterliğinin 5/t2/20t8 tarih 33001 sayı ile tasdikii, 3lt2l29l8 tarihli 2018-16 sayılı yönetim kurulu
kararı, büyükçekmece l4.noterliğinin 7lL2l2O18 tarih 33460 sayı ile tasdikli, 3ltzlzots tarihli 2018-17
sayılı yönetim kurul ukararı, istanbul ticaret sicili müdürlüğünce 13l8l2g2o tarihinde tescil edilen
büyükçekmece 14.noterliEinin l0l8l2020 tarih 25279 sayı ile tasdikli 618120?:0 tarihll 5 s ayılı yönetim
kurulu kararı, istanbul ticaret sici|i müdürlüğünce 25/11/2020 tarihinde tescil edilen Türkiye ticaret sicili
gazetesinin 25 kasım 2020 tarih, 10210 sayı, 299 sayfasında neşr ve ilan olunan büyükçekemce
l4.noterIiğinia 24/Ll/2O20 tarih 39213 sayı ile tasdikli L6(LL|2OZO tarihli genel kurul kararı gereğince,
istanbul ticaret sicili Müdürlüğünce 2lt2l2a20 tarlhinde tescil ediien ve Türkiye ticaret sicili gazetesinin 2
aralık 2020'tarih 10215 sayı ve 491.sayfasında neşr ve ilan olunan, büyükçekmece 1.noterliğinin
27l1ll2ü2Ü tarih 39716 sayı ile tasdikli 26l flllaz0 tarihli 11sayılı yönetim kurulu kararı gereğince,
142J'***tl*94 Kimlik Nolu, İstanbul/Esenyurt Adresinde İkimet Eden, Sezai Demir;Aksi Karaİ Alınıncaya
Kadar (Ön Muhasebe Elemanı/2.Der.Genel İmza Yet.ve 2.-Der. B @u Banka İmza Yet.) Temsile Yetkili
Oldrak Seçilmiştir.
Vg!!ıŞeklkSınıİlı Yetkili (İç Yöriergede Belirtilen Şekilde Yetkilendiriimiştir.)

*58 Kimnk llolu İstannul/Gaziosmanpİşa Adresinde İl<amet Eden, Tarık Kutlu;Aksi Karar Alınıncaya
racat Yetkilisi/2,Der. Genel İmza Yet. ve 2.Der. B Grubu Banka Yet.) Temsile Yetkili Olarak

i[kSınır|ı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde YetkiIendirilmiştir.)
**38 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü Adresinde İkamet Eden, Kadir Yiğit;494"t1"**38 Kimlik No'lu, tstanbul/Beylikdüzü Adresinde lkamet Eden, Kadir Yiğit;Aksi Karar Alınıncaya

Kadar .(Mali ve İdari İşler Koordinatörü/l.Der. B ,Grubu Genel İmza Yet. ve 1 .Der, B Grubu Banka Yeİ,)
Temsi]e Yetkili Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde
Y etkilendirilmiştir.)
555******66 Kimlik No'lu, İstanbul/Avcılar Adresinde İkamet Eden, Yılmaz Velioğiu;Aksi Karar Alınıncaya
Kadar (Fnans Müdürüll.Der. B Grubu Genel İmza Yet. ve l.Der. B Grubu Banka İmza Yet.) Temsile Yetkili
Olarak Seçilmiştir.
Yetki Şekli:Sınırlı Yetkili {İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
487******72 Kimlik No'lu, İstanbul/aeylikdüzü Adresinde İkamet E n Aksoy;Aksi Karar Alınıncaya
Kadar (Baş Mühendis/1. Der. B Grubu Genel İmza Yet.)Temsile Y
Yetki Şekli:Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilend
5 15* ** * * *'52 Kimlik No'lu, İstan6ul/Avcılar Adresi nde İ ka met Ede!,E
{İK Yetkilisi/2,Der. Genel imza Yet. ve 2.Der. A Grubu Banka imza YÖİJ

iştir.

Yetki ŞeklkSınırlı Yetkili {İç Yönergede Belirtiien Şekilde Yet
284******68 Kimlik No'Iu, İstanbul/Küçükçekmece Adresi
Alınıncaya Kadar (İhracat Yetkilisi/2.Der. Gene| İmza Yet. ve 2.
Olarak Seçilmiştir.
Yetki ŞeklkSınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendiı
336***** *64 Kimlik No'lu, İstanbul/Beylikdüzü Adresinde İkamet

,ar Alınıncaya Kadar
Seçilmiştir.

Erko|;Aksi Karar
Yet.) Temsile Yetkili

1 .Der, A Gmbu
Belirtilen Şekilde

Şahinkaya;Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Genel Müdür/l.Der. A .ı Genei
Yetkili ( ;.Yönergede

lmza Yet. ve
Banka İmza Yet.) Temsile Yetkili Olarak Seç!lmiştir.
Yetki l en ğiı.i{m işti r. ) j;'
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Türkiye Cumhuriyet
42g******46 Kimlik No'Iu, istanbul/Büyükçekmece Adresinde ikamet Eden, Zeynep Koray;Aksi Karar
Alınlncaya Kadar (Mali ve.idari işler GMY/I.Der. A Gmtu Genel imza Yet. ve l.Der. A Ömbu ganka imza veİ1
Temsi|e Yetkili Olarak Seçilmiştir. Yetki ŞeklkSınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen şekilde yetkilendirilmiştir.)
büyük.qkmecF 14.noterliğin n tOlLlzbZO tarlh 25279 İİyı ile tİsdikli 6t8t2oİo tİİıırııj ,İv,İ, ;#;li-
kurulu kararı/ )
YEN|ATANAN TEMsıLcıtER (..
476'k*****62 Kimlik Nolu, isrnııgUı- / EYÜPSULTAN adreslnde ikamet eden, EMRE DEMlRsAN; 30.11.2010
lr^r:lyı.Tı{:|,lY_o:İtj, Kumlu Uyesi).T.eT:il" Yetkili olarak.seçilmiştir.yetki şek|i: ( yusuF ıvrscioĞı_u,__- -_r....,.Y-.. l !Vvv.

CAV|T ONGAN lPER) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.
, L6.L1.2o2o Tarihli Genel Kurul Karan /YÖNETİM KURutu / YETKiLİLER, L6.L1.2o2o Tarihli Genel Kurul Karan /YÖNETİM KURutu / YETKiLİLER
Türkiye Uyruklu 438******88 Kimlik Nolu, jSTANBUL / şişLi adresinde ikamet eden, CAViT oNGANipER
t6J,12a22 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruk|u 476******62 Kimlik
No'lu, iSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, 

-EMdE 
DEM|RSAN 16.t1.2o22 tarihine kadar

Yönetim Kurulu Üyesi oiarak seçiimiştir.
Tülkiv,e jJvruklu 4?9******L2 Kimlik No'lu, İSTııvsul- / BEYLiKDÜZÜ adresinde ikamet eden, yUSUF
MESCIOGLU L6-11..2O22 tarihine kadar Yönetim (urulu Üyesi olarak seçilmiştir./YENİ ATANAN
TEMSİLCiLER
Türkiye Uyruklu 476******62 Kim|ik NoIu, İSlRıııguı / EyÜpsuLTAN adresinde ikamet eden, EMRE
DEMlRSAN; 16.7I.2022 !arihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi)Temsile Yetkilio|arak seçilmiştir.YetkiŞekli: 

{

YUsUF MEscioĞLU, cAViT oNGAN iPER) 'den Herhangi Bi;isıyİe Müştereken Temsile yeİı<iıioİr.
Tülkiv.e lvruklu 429******72 Kimlik Nolu, isıaııguı / BEyLiKDüZü adresinde ikamet eden, yUSUF
MESC|OGLU; t6.11-7022 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçiimiştir,Yetki şekli: (
EMRE DEMİRSAN, CAV|T oNGAN iııR) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsİle Yetkilidir.'
Türkiye Uyruklu 438******88 Kimlik Nolu, isreıvsuı- / şişLi adresinde ikamet eden, CAViT ONGAN ipER;
16.77.2022 tarihine kadar ((Yönetim Kurulu Üyesi) Temsiie Yetkili) Temsile Yetkiii olarak seçilmiştir. yetkİ
Şekli: ( EMRE DEMiRSAN YUsUF MEscioĞLU) 'den Herhangi Birisiyle Müştereken TemsiIe yetkılıoir." 

1

26.L1.2a2o Tarihli 11 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı yöNETlM KURUIU / yETKlLitER yENl ATANAN
TEMSİLCİtER

!ürliye Uyruklu 701 ******04 Kimlik No'iıı, İSTANBUL / BüYüKçEKMECE adresinde ikamet eden, siNEM
EMlNE DRAHŞAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ((Pazariama GMY/l.der. a grubu genel imza yet. ve l.der. a
grubu banka imza yet_) Temsi|e Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmişİir. veİti şeı<ıı: Sınırlı yetkili (iç
Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) İç Yönergenin YayınlandığİTTSG Tari6i ve Sayısı: 14.5.2015 -
8820 Türkiye Uyruklu 349******10 Kimiik No'lıı, iSrRrvsul-/ üSKüDAR adresinde ikamet eden, vüxrRRrıııl
ATft Aksi Kara*r Alınıncaya Kadar ((2.Kalite GMY/i.der. a grubu genel imza yet. ve l.der. a grubu banka imza
Yet.) Temsile Yetkili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (iç Yönergede BelirtiIen
Şekilde Yetki}endjrilmiştir.) İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tari6i ve Sayısı: 14.5.2015 - 8820
Venüs Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanununun 367,377 Ve 52 ncu Maddelerine
Göre Düzenlenmiş İç Yönergesi

1-. Bu lÇ Yönerge Venüs 6iyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana sözleşmesindeki 8.
İğ3inde aÇıklanan Yönetim Kurulunun yönetim yetkisini kısmen veyİ tamamen bir veya birkaç yönetim
u üYesine veya üÇüncü kişiye devretmesi, bu kişilere temsil ve ilzam yetkisinin verilmesi amacı ile

,i, y-ğyınlanmıştır,
Venüs GiYim SanaYi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin {"Şirket") işlem ve parasal limitle sınırlı olan imza yetkileri;
l.Genel imza Yetkileri,. 1.Derece (A) Grubu, 1.Derece (B) Gİulİu ve 2.Öerece yetki gruplarından oluşmaktadır.

,Il. Bankacılık işlemleri İmza Yetkileri, 1.Derece (A) Grubu,
1- D_erece{B) Grubu,2.Derece (A) Grubu ve 2. Derece (B) Grubu yetki gruplarından oluşmaktadır.,"lll. Düzce Şubesi Görev ve imza Yetkileri
Şirketi ilzam edecek her türlü evrakın geçerli olabilmesi için yazılı, basılı veya mühür şeklindeki Venüs Giyim
Sanayi Ve Ticaret
A. Ş.' den ibaret, Şirketin tam unvani altm;), işbu iç yönergede yetkileri belirtilen en az iki kişinin imzaları
bulu nur.
l. Genel İmza Yetkileri (Bankacılık İşlemleri Hariç Olmak üzere)
A AŞağıdaki hususlara iIiŞkin o|arak 1.Derece {A) grubu imza yetkisine sahip iki kişinin Şirket kaşesi ve unvanı
3l!'"99, atacaklan müşterek imzalar ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir. İönetlm Kuruİu Başkanı ileyönetim kurulu üyelerinden birinin müşterekgny_azılı, basılı veya mühür şeklindeki venüs Giyim sınayi ve
Ticaret A.Ş.' den ibaret, Şirketin tam unvanı altma f,tacakları imzalarla şirketimizl en geniş anlamda temsil ve
ilzam edeceklerdir.
a- Şirketin amaç ve konusuna dahil gayelerin tahakkuku için gayrimenkul satın almak, bu konularla ilgili
baŞkalarını vekil tayin,etmek ve vekaletten azletmek, geretİiğin?e bunlarla ilgiii her türlİj evrakın geçerliİİğl
iÇin iŞbu be|geleri, bu konularda yönetim kuruIu kararı bulunmak şartıyla en aj birisi yönetim kurulu başkaİı
olmak üzere birinci derece A grubu imza yetkisine sahip iki kişinin imzjlaması gerekir.
b- Mevcut ya da satın alınacak gayrimenkulleri satmak, devir veya temlik etmJk, bu gayrimenkulIer üzerinde
üÇüncü Şahıslar lehine ipotek tesis ettirmek, kurulmuş ya da kurulacak şirketlerden-iştirak hisseleri satın
almak, mevcut veya alınacak iştirak hisselerini elden çıkarmak veya rehİn ya da temİnat olarak vermek,
gerektiğinde bunlarla ilgili her türlü evrakın geçerliliği için işbu belgeleri, bu konularda alınmış genel kuruİ
kararı olmak ve yönetim kurulu kararı bulunmak şartıyla en az birisi yönetim kurulu başkanı bl-mak üzere
birinci derece A grubu imza yetkisine sahip iki kişinin imzalaması gerekir.
c- İŞletmenin kurulu tesislerinin rehin edilmesi, yurt dışında kain gerçek ve tüzel kişilerle her türlü
anlaŞmal941n yapılması, yapılmış ya da yapılacak anlaşmaların fesih, temaif ve terkin edi|mesi, bu konularla
ilgili velidie\ veri|mesi ve vekaletten az|edİlmesi ve }qnlaçla ilgılı heİ tiirp 
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Türkiye Cumhuriy
belgeleri en az birisi y'önetim kurulu başkanı olmak üzere birin yetkisine sahip iki
kişinin imzalaması gerekir.
d- Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş ve ekipman ile kara, deniz
ve hava naki| araçları satın alınması, bun|arın satılması, bu araç|arla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek
işlem|erin yapılabilmesi, diğer gerçek ya da tüzel kişiler adma kayüt ve tescilli bulunan gayrimenkuller üzerine
şirketimiz lehine ipotek tesis ettirilmesi, ipotekierin fek edilmesi, işletme rehini alınması, işletme rehinlerinin
kaldırılması, ibra verilmesi, bu konuIarla ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişiler|e her çeşit
anlaşmaların yapılması, şirketi borç ve taahhüt altına sokan mukavele, vekaletname, taahhütname ve
benzeri evrak ve belgeler ile bono ve benzeri senetlerin, vergi daireleri, sosyal güvenIik
kurumlan, gümrük idareleri, diğer resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde meydana
gelecek münasebet ve
muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin geçerli
o|abilmesi için ve bu konularla ilgili vekalet verilmesi, vekaletten azledilmesi, bunlarla ilgili her türlü evrakın
geçerli olabilmesi için işbu belgeleri USD 250,000 veya muadili Türk Lirasının üzerinde olanlarda birinci
derecede A grubu imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.
B. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 1.Derece (A) grubu imza yetkisine sahip iki kişinin veya 1.Derece (A)
grubu imza yetkisine sahip bir kişi ve 1.Derece (B) grubu imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket kaşesi ve
unvanı altında atacakları müşterek imzalar ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir,
a- Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütü|ebilmesi için her türlü demirbaş ve ekipman ile kara, deniz
ve hava nakil araçları satın a|ınması, bunların satılması, bu araçlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek
iş|emlerin yapılabilmesi, diğer gerçek ya da tüzel kişiler adına kayıt ve tescilli bulunan gayrimenkulier üzerine
şirketimiz Iehine ipotek tesis ettirilmesi, ipoteklerin fek edilmesi, iş|etme rehini alınması, işletme rehinlerinin
kaldırılması, ibra verilmesi, bu konularla ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerie her çeşit
anlaşmaların yapı|ması, şirketi borç ve taahhüt altına sokan mukavele, vekaletname, taahhütname ve
benzeri evrak ve belgeler ile bono ve benzeri senetlerin, vergi daireleri, sosyal güven|ik kurumlan, gümrük
idareleri, diğer resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar.nezdinde meydana gelecek münasçbet ve
muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için ve bu konularla ilgili vekaiet
verilmesi, vekaletten azledilmesi bunlarla ilgiIi her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri USD
250.000 veya muadili Türk Lirasına kadar olanlarda en az birisi birinci derece A grubu imza yetkiline sahip iki
yetkilinin imzalaması gerekir.
C. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 1.Derece (B) grubu imza yetkisine sahip iki kişinin veya 1. Derece {B)
grubu imza yetkisine sahip bir kişi ve 2. Derece imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket kaşesi ve unvanI altında
atacak|arı müşterek imzalar ile Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.
a- Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş ve ekipman i|e kara, deniz
ve hava nakil araçları satın alınması, bunların satılması bu apaklar|a ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek
işlemlerin yapılabilmesi, diğer gerçek ya da tüzel kişiler adına kayıt ve tescilli bulunan gayrimenkuller üzerine
şirketimiz lehine ipotek tesis ettirilmesi, ipoteklerin fek edilmesi işleime rehni alınması, işletme rehinlerinin

as1 ibra verilmesi, bu konularla ilgili olarak yurt lçinde gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit
hri1 yapılması, şirketi borç ve taahhüt altına sokan mukavele, vekaletname,

itname ve benzeri evrak ve belgeler ile bono ve benzeri senetlerin, vergi daireleri, sosyal güvenlik

|.aIı,:8ümrUk idareleri,.diğer resmi ve.özel kuruluşlar, eeiçe1( ve tüzel şahıslar nezdinde meydana
gçle_cek riıünasebet ve muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin geçerli olabilmesi için ve bu

.,$o1tllalla'i|gili vekalet verilmesi, veka|etten azledilmesi, bunlarla ilgili hertür|ü evrakın geçer|i o|abilmesi için
eri USD 100,000 veya muadili Türk Lirasına kadar olanlarda en az birisi birinci derece B grubu

sahip iki yetkilinin, imzaiaması gerekir.
'D. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 2.Derece imza yetkisine sahip iki kişinin veya 1. Derece (B) grubu imza
yetkisine sahip bir kişi ve 2. Derece imza yetkisine sahip bir kişi Şirket kaşesi ve unvan| altında atacakları
müşterek imzalar ile Şirket'i tems|l ve ilzam edeceklerdir.
a- Şirketin amaç ve konusuna giren işlerin yürütülebilmesi için her türlü demirbaş ve ekipman ile kara, deniz
ve hava nakil araçları satın alınması, bunların satıiması, bu araçlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek
işlemlerin yapılabilmesi, d|ğer gerçek ya da tüzel kişiler adma kayıt ve tesci|li bulunan gayrimenkuller üzerine
şirketimiz lehine ipotek tesis ettirilmesi, ipoteklerin fek edilmesi, işletme rehini alınması, işletme rehinlerinin
kaldırılması, ibra verilmesi, bu konularia ilgili olarak yurt içinde gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit
anlaşmaların yapılması, şirketi borç ve taahhüt altma sokan mukavele, vekaletname, taahhütname ve
benzeri evrak ve belgeler ile bono ve benzeri senetlerin, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurumlan, gümrük
idareleri, diğer resmi ve özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde meydana gelecek münasebet ve
muamelelerin yürütülmesine dair her türlü belgelerin geçer|i olabilmesi için ve bu konularla ilgili vekalet
verilmesi, vekaletten azledilmesi, bunlar|a ilgili her türlü evrakın geçerli olabilmesi için işbu beğeleri USD
50,000 veya muadili ,Türk Lirası'na kadar olanlarda en az birisi ikinci dereceden iki yetkilinin, imzalaması
gerekir.
E. Şirket adına tanzim olunan her türlü vergi ve sair beyan ve bildirimler ile şirkete ait her türlü yazışmaların
geçer|i olabilmesi için işbu belge|eri genel imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.
l|. Bankacılık İşlemleri İmza Yetkisi
A. Aşağıdaki hususlara ilişkin olarak 1.Derece (A) grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki kİşinin
veya 1 .Derece (A) grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip bir kişi ve 1 .Derece (B) grubu bankacılık
işlemleri imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket kaşesi ve unvanı altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketi
temsil ve ilzam edeceklerdir.
Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin müştereken yazılı, basılı veya.mühür
şeklindeki Venüs Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş." den ibaret, şirketin tam uçvanı altına imzalarla

geniş anlamda temsil ve ilzam
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Türkiye Cumhuriy Taıih: 1611212020

a- Şirket adına bankalar !ıa da diğer finansman kuruluşları nezdinde herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın
kredi kul|anılması, kefalet, taahhüt ve garanti veri|mesi ve bu konularda her türlü anlaşmaların yapılması, bu
konularla ilgiii vekalet verilmesi ve vekaletten azledilmesi ve bunlarla ilgiIi her türlü evrakın geçerli
olabilmesi için işbu belgeleri en az birisi birinci derece A grubu, bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip,
birisi birinci derece B grubu bankacı|ık işlemleri imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması gerekir.
b- Şirket adına tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adına gelen havalelerin tahsiline ilişkin belgelerin geçerli
olabilmesi için ve banka hesapiarından para çekmeye matuf makbuz, çek talimat ve sair evrakın ve teminat
mektubu taleplerinin geçerli olabiImesi için işbu belgeleri USD 250.000 veya muadili Türk Lirası'na kadar
olanlarda en az birisi birinci derece A grubu bankacılık imza yetkisine sahip iki yetki|inin, bu meblağın
üzerinde olan|arda birinci derece A Grubu bankacılık işlernleri imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması
gerekir.
B. Aşağıdaki hususlara iiişkin olarak 1.Derece {B) grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki kişinin
veya 1 .Derece (B} grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip bir kişi ve 2. Derece (A} grubu bankacılık
işlemleri
imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket kaşesi ve unvan altında atacakları müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve
ilzam
edecekIerdir.
a- Şirket adma tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adma gelen havalelerin tahsiline ilişkin
belgelerin geçerli olabilmesi için ve banka hesaplarından para çekmeye matuf makbuz, çek, talimat ve sair
evrakın ve teminat mektubu taleplerinin geçerli olabilmesi için işbu belgeleri USD 100.000 veya muadili Türk
Lirası'na kadar olanlarda en az birisi birinci derece B grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki
yetkilinin, imzalaması gerekir.
C. Aşağıdaki hususlara i|işkin olarak 2,Derece (A) grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki kişinin
veya 2.Derece (A) grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip bir kişi ve 2.Derece (B) grubu bankacı|ık
işlemleri imza yetkisine sahip bir kişinin Şirket kaşesi ve unvan| altında atacakları müşterek imzaları ile
Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir. . 

1

a- Şirket adma tahakkuk edecek alacaklar ile şirket adma ge!en havalelerin tahsiline ilişkin belgelerin geçer|i
olabilmesi için ve banka hesaplarından para çekmeye matuf makbuz, çek, talimat ve sair evrakın ve teminat
mektubu taleplerinin geçerli olabilmesi için işbu belge|eri USD 10.000 veya muadili Türk Lirasına kadar
olanlarda ikinci derece bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki yetkilinin, USD 50,000 veya muadili Türk
Lirasına kadar olanlarda en az birisi ikinci derece A grubu bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki
yetkilinin, imzalaması gerekir.
D. Şirketin, üçüncü şahıslardan edindiği ve portföyünde bulundurduğu çek ve senetlerin yine kendi nam ve
hesabına banka*ve diğer finans kuramlarına tahsi| için ciroları, şirketin aynı veya farklı bankalarda bulunan
hesapları arasında havale ve virman talimatları verilmesi, bankalarda tahsil, teminat veya başka bir nedenIe
bulunan çek, sene_t ve sair kıymetli evrakın iadesine ilişkin taIimat verilmesi ve bu işlemlerle ilgili her türlü
evrakın geçerli olabilmesi için işbu belgeleri bankacılık işlemleri imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzalaması
gerekir. denildiğinden, şirket ünvanı altında kullanacağım aşağıda örnekleri buIunan imzamın onaylanmasını
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Bu OnaYlama iŞlem altındaki imzaların 9240408999 vergi humaralı VENüS cıvırvı hıJayı vr ıicıRrı
fi;T'X*T'"'].ifJli]il*llj'J,:j1,,,} 1l*:: :9_:l;.s9,l"'ğle|i; iil;; jjt."ır,iJliinaan 

veriımişL7 /a3l2o2g geçerlilik tarihli, Al8J03233 seil numara]ı,'tötogratılrr.ı,irJ'Üİr#r"İŞl1l'*,}İİ,İJ'İ';İH"JJ[ lbaba adı Yusuf , ana adı Ayşin, doğum tarihi L7l7lİgza.j.n r" ı,İıÖn yrt.r,Julİİor*İ" bulunduğunu,okuryazar olduğunu.bildjren ıotgaIqnaq r.c. ı,i*lıı, numaraıı sıı,ıİrrı rİ,aİİİj;;ği;Aıİ'İıe 9240408999vergi numaralı VENÜS eiYiıvı saııınyı vı ıicanrl4y9ı,ıırvı şİİrlİİ-ua,n. iiixTiili',iıriat'ı.,ur"ı,"t 
"oun,gösterdiği T.c. içişleri Bakanlığı tarafından verilmiş ııüogüzoig seierıııik tarihli, ıısıOi86i seri numaralı,fotoğraflı 'TürkiYe Cumhuriyeti Kimlik Kartına göre , baba adİ İusuf , ana adı Ayşin , doğum tarihı2I/LL|I979 olan ve halen Yukarıdaki adreste OuÜnauğunu, ,trİv"İar olduğunu bildiren nrrrooraror r.a]kimlik numaralı ZEYNEP KoRAY ile 9240408999 vergi İumaralı 

'Enüs 
ĞİİıÜHNA;j'Üİ:İı?İ*rr eıvoıvinııŞinrıriadına YETKiLiSiolarak hareket 

"oun, ğ,ırt"rİığİİ_c. ıİİİı"İİ-aJanlığıtarafından verilmiş 24loglzo2ggeÇerlilik tarihli, 422050989 seri numaralı, iotoğraflİ rtırkıve Crmı,uriyeii l(imlik Kartinr' sör" , baba adıAdnan , ana adı Sabiha ; doğum tarıhi ı8/ıİ/rssı oı.n-; h;l;" yukarıdaki adreste' bulunduğunu,okuryazar olduğunu bildiren Easqaııqııo r.c. ı.ımııt numaralı ıvıÜxriıneıu ATA ile sz+o+oasss vergınumaralı vtıvÜs eiYiıvı seıvayı ve ıiceRrr eıvÖrıııvı İıİxİİı'lİ,na viiriıiii ;;;k iareket eden,gösterdiği Beylikdüzü Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş tgtlıizoog iarih, 10888 ıruv,t,'Öio seri ve 488405numaralı fotoğraflı NüfusCüzdanınagöreİstanbut ill,rİtltıilçesı,stı1nıtıı Efendi mahallesilkövı;.3ı^ilt 1f,6?

lum Yerl ıstanbuı olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar bıougrİ', uİıolİ""
l9;},lliL:i{T111:._TJH|N şl[iry{A.YA ile 9240408g"gg 

"uigi 
n', mara Iı VENÜs eiyİıvıı vr ricıRer ANoNiM şınxrri ,o,n.iiiiiiii'si ,ır;;k;;"k t";;";:Ş;#/jül'ü#;}'r'";,'JJX

lüğü'nden verilmiŞ. B/a3/2OO7_ tarih, 18975_ kayıt, Cİı ,"rİ ," +ĞİÖzs numaralı fotoğraflı Nüfus
]ı?,^rr".r:,,l:,'.1n,9:1,;]',^ Y:l*yu_,1lç^u.:i..,ÇrkTak mahallesi/_[övü, 3 cilt, lİİ ,lÜ-Ş,rl,"+ ,,r"aralarında nüfusa kayıtlı olup, babj adıhujııılaaır, .nu .o, ü"iii;;iĞr;'r"i}iuıöİrİ)İ, j"cll;

,T'!ik_o! 
o]3"_'_"_lg|.j_yukarı_dakiadreste bulunduğunu, okurvarir'oJjrğrn, bildiren 47629g25862T.c

NdulnuY UldI] Ve tlalen YuKarloaKl adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren qıezgszsaazl.c.
il,i,'!]ilİ]'.i[l'^ |.ry,ı,TŞjN, 

jle,9240408sss i",gi';;;;;; ĞNİ'T'aİÜM"jııu-nİİ vr ıicRRrrııvoıııiıvı şlRKETi adına ygiriiiii 
"ı",it n.;Ğ-, ;i, !?j,1",ffi|ç";ffi ;:İ.H,,İİJ]İ1I"Jİ,'J".İ,L:;

Z:{2'!İ??:::f","|Il lTjT:.*"...':i9]:"^,::,:lı:ıl; İ"t"ğ,"fü';i;'."uvö b,,r,,,.iv"lik*ııı Kartına göre ,

zglıtlzoiı geçerlilik tarihli, AOoY4esii ,"'.i-nrr.raıı, f"otoğrafıir,ı,"ıivİ'tİff,l;:İ',-,l,;İİ'İ;.İ?nŞ:[':
baba adı HüseYin , ana adı Rabiye , doğum tarihi 9l+/İsrr;6; r;h;l'en yukarıda'ki aoreite bulunduğunu,okuryazar oİduğunu bildiren cbİoazğggız T.C, kimlik nıımarall çFR|.AN ArC.rV il^ orin,^o6n^..^.--:okuryazar oİduğunu bildiren caıoaziggız r.c. kirııı< numaralı- srn«ııu AKsoY ,ı" ,rooiÖÖÖ'E"Ö;
:lİ:Jj]l,YTY:,",:İY'y,_rl[Ay] v.! ricanrr ryp_*.iy.ğiıiEii la,". igriiıisi oi"o-ı.-iu,"ıet eden,

1ü_rr:!İ_, loğum yeri İstanbuiolan ve h'alen yu

gösterdiği T.C. İçişleri Bakanlığı

baba adı Kemai , ana adı sevim , doğum laırihı ııls/igzs oj.n ,u n;İ§";;;;;;jH:"l-Hİll rİ''Jltr Eİİ,"r;
:.l:,ff':::.g]{$UY bijdiren qgqıııitqıa T.c. kimlik nur.rrl, xıoln yiĞir iıe 9240408999 vergi numaraııVENUs G|YıM SANAYı vr ricaRrr 4ryory!ıvı Şİnxrri uo,n. İrİxİİisi'olar"ı< hareket eden, gösterdiği AvcıtarNüfus Müdürlüğü'nden verilmiş a2loglzoo91 tarih. 17ı53 tuv,t,İıİ seri ve 1574g6 nı]maralı fotoğraflıNüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Hayrat ilçesi, Pazarönü mahallesi/köyü, 93 cilt, 65 aile sıra, 91 sıranumaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı etıngtır,_ana adı.Nesııt 

"n 
, u"ğr* tarihi 3l717981 , doğum yeriistanbul olan ve halen yukarıdj(i .ar"rt" uuiunaugunu, okuryazar olduğunu bildiren 65511205466 T.c.kimlik numaralı YIIMAZ VELiOĞtU ile 924o4oa999 vergi numaralı niNİra GiylM;;üüi vE Tı.ARET

İ§r?T}*flT':"i,lJ1""^Y5|*l..:t:|T:| |:j"!:l :g!l, .r9;,"'"a,ei ;.i 
-iiiiı-", 

ğ,ı,]"ı,ği,'lii"o." veriımiş
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I"rkiye Cumhurt&ş_C

T.C.
BüYüKCEKMECE 14

NoTERLiĞi

l'Jgğrg|llrııİkiYe cumhuriyeti Kimlik Kartına göre, baba adı Erdoğan şenol, ,n.Ş, Hatice, doğum taril27l7olL98o olan ve haİen yukarıdakiadrestelulunduğunu, oı,rivii", olduğunu bildiren 53416107658 T,ikimlik numaralı TAR|K.KUTLU ile 9240408999 vergl nİmaral, vgİıUİ elİlıtİİn1ı.-a-.vı'vç'İĞİnır AN9Nıı
ŞiRKET| adına YETK|Li§i olarak ha.reket eden, gostgİdİsİİ.İ.lİışj";İİa'ı<anı,gı tarafından verilmiş L5l,l2o2geÇerlilik tarihli, A1OP33059 seri numaralı, fotogratlİrUrklye'Cumhuriyeİ ximıık Kartına !öre, baba attl."Y{l , ana adı AYŞe ,_doğum tarihi 9/LO/1g81 olan ve haIen yukarıdaki .or"rtu nuıunors'unr, okuryaz;
ll{.Y_ğ_rlY !|diren 5j55913l75zT,c. kimlik numaralı HAKAN iİıiıvı iıe 9240408999 vergi İumarah vENüG|YıM SANAYı VE TİCARET ANoNlM ŞiRKETl adına yETKi[isi oıarak hareket 

"aen, 
g;;İeİJıcİr.C. lçişl"Bakanlığı tarafından verilmiş 26l0sl2128 geçerlilik tarihli, nııııızozzs seri numaralı, fotoğraflı TürkiyCumhuriYeti Kimlik Kartına göre, baba adıJenol , ana adİeyşe, doğum tarıni ıİtİ/İgsİ-olan ve hale

Yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazaİ olduğunu bıldiren tıİıssazzg+ T.C. kimlik numaralı SEZIDEMiR isimli kişilere ajt olduğunu noterlikte nr.ıİ*rou Jİ"Jİe*İ, 
""rylarım. {onaltı Arrı* ikı;in;;;]

Çarşamba günü 16 / L2 / 2a2a

istanbul ticaret sicili Müdürlüğünce 8/5/2o5 tarihinde tescil edilen ve Türkiye ticaret sicili gazetesinin 1,maYıs 2015 tarih, 8820 s?YLl 391 ve 392.sayfasında neşr ve ilan olunan, 28/o^/2aÜ.rli,-u"İoıs/09 no,1ıkarar, istanbul ticaret sicili Müdürlüğünce 77/72l2a78 tarihinde tescııjeoİıen ,"-rı;rpiv" ticaret sicigazetesinin 21 aralık 
_2_01_8 

tarih, 9729 sayı , !7g ve l2O.sayfasında neşr olurn.n. 'u,;yükçekmecı
14.noterliğinin t2/I2/2a78 ürih 34053 sayı ile tasdikli, ıolıı/zoı.s t.İİı,ıİ g"r"İ' furuı kararıbüYükÇekmece 14.noterliğinin 5/12/2o18 tari-h.33001 sayı'iıe tasJİtıı, 3h2/2o78"iarıiıi iors_ro,uy,
Yönetim kurulu kararı, büyükçekmece 14.noterliğinin 7/1İ/2018 tarih'33460'sayı ile trraılıi, 3ll2/2o1ttarihli 2018-17.saYılı Yönetim kurul ukararı, istanbul ticaret sicili müdürlüğünce ıı/a/zo2-aİİrırıinde tesciedilen büYükÇekmece 14.noterliğinin 7o/8/2o2o tarih 2527.9 sayı ile t*Oil,ıİsls/zozo tariı,ıİs-İ ayılı yönetinkurulu kararı, istanbul ti..I9t sicili müdürlüğünce 25/71lzozo tarırıınoe tesciıloli"n rtıitıv" ticaret sicilgazetesinin 25 kasım 2020 tarih, 10210 sayı, 299 sayfasında neşr ve ilan olunan 6tıyuı<çekemct14,noterliğinin 24/11,/Lo2o tarih 39213 sayı ile tasdikli ıo/s,ı/zozo tİrihIi genel trı.rı tuİ.r, ğereğinceistanbul ticaret sicili Müdürlüğünce 2/72/2020 tarihinde tescil edilen ve Türkiye ticaret sicili gazetesinin ,aralık 2020 tarih 10215 

:,a){ı 
Ve 491.sayfasında neşr ve i.|an olunan, büyükçekmec" İ,".t"rİeı, in 27/77/2a2(tarih39716 saYı i|e tasdikli 26/ 17/2O2O tarihli 1İ sayılıyönetim krrrü, krrun g"r"ğınİ",,İİ'ı,rlı"r ;;1"tnına.yazıldığı gibidir_
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