
 

1- KURULUŞ 

   Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket 
kurulmuş bulunmaktadır.  

   Adı Soyadı: Gökhan GENÇ  

Adresi: ZÜMRÜTEVLER MAH. MEVLANA HALİD CAD. NİSH ADALAR SİTESİ 1. 
BLOK NO: 43  İÇ KAPI  NO: 4 MALTEPE / İSTANBUL 

    Uyruk: Türkiye Cumhuriyeti 

    T.C. Kimlik No: 38701834532 

 

2- Şirket Unvanı: Walkers Dijital Çözümler Ticaret A.Ş. 
3- AMAÇ VE KONU  

a- Her türlü bilgisayar ve mobil uygulama sistemleri, yazılım, donanım destek ve danışmanlık 
hizmetlerini sağlamak.  

b- Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, almak, satmak, 
kiralamak, kiraya vermek.  

c- Bilgisayar ve mobil uygulama programlarının ve bilgisayar sistemlerinin alımı, satımı, 
pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin 
parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ve mobil uygulama ile 
kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı 
mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.  

d- Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve 
montajını yapmak.  

e- Bilgisayar makineleri ve mobil uygulamaların, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, 
disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve 
bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.  

f- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları 
hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. Şirket bu 
amaçlarını gerçekleştirebilmek için faaliyet konusuyla ilgili  

- Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları alıp satar, inşa eder, ettirir, kiralar, kiraya 
verir, devredebilir.  

- Her türlü mali, idari ve ticari girişimlerde bulunabilir.  
- Teminat, İpotek ve rehin alıp verir, patent, lisans, marka tescili işlemleri, ruhsat 

sözleşmeleri yapabilir, yaptırabilir kiralar, kiraya verir, devredebilir.  
- Kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir. Yatırım ve teşviklerden yararlanır E-Bayilik, 

acentelik, mümessillik, distribütörlük alıp verebilir.  
- Her türlü nakil vasıtaları, motorlu, motorsuz araç ve makineler alıp satar, kiralar, kiraya 

verebilir.  
- Yurt içi ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir.  
- Eğitim, üretim, depolama ile ilgili tesisler alır, satar, kurar, kurdurur, kiralar, kiraya verebilir  
- İhalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet ve teminat alıp verebilir, mutemetlik 

yapabilir, amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü hukuki, mali, ticari, fikri, sınai, 
sosyal ve idari işlem, tasarruf, fiil, ve faaliyetlerde bulunabilir. 

4- ŞİRKETİN MERKEZİ 

Şirketin Merkezi HACIMİMİ MAH. KEMERALTI CAD. ALTIN HAN NO: 36/1  BEYOGLU/ İSTANBUL 

 Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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. 

5- SÜRE 

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek 
suretiyle uzatılıp kısaltılabilir. 

6- SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ 

  Şirketin sermayesi, beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış toplam 50.000,00 
Türk Lirası değerindedir.  

-Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet paya karşılık gelen 50.000,00 Türk Lirası Gökhan 
GENÇ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen 100 adet paya karşılık gelen 
50.000,00 TL ’sının 25 adet pay karşılığı olan 12.500,00 TL kuruluş aşamasında nakden ödenmiştir. 
Geriye kalan 75 adet paya isabet eden 37.500,00 TL şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde 
ödenecektir. 

7- ŞİRKETİN İDARESİ  

  Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından 
yürütülür. Aksi Karar Alınıncaya Kadar 38701834532 Kimlik No'lu , İstanbul Maltepe adresinde 
ikamet eden, Gökhan Genç Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir. 

8- TEMSİL 

   Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil 
ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya 
diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak 
iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile 
ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları 
da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür 
zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur. 

9- GENEL KURUL 

  Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin 
sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği 
hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye 
paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim 
merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 

10- İLAN 

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden 
en az on gün önce yapılması zorunludur. 

11- HESAP DÖNEMİ  
  Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat 
birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının 
otuz birinci günü sona erer. 
12- KARIN DAĞITIM 

   Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net 
dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay 
sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen 
ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır. 



13- YEDEK AKÇE 
  Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri 
uygulanır. 
14- KANUNİ HÜKÜMLER 

  Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
uygulanır. 

 

 

 

 

 

Nace Kodu:  

620101 
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE 
MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) 

 


