TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

14 ARALIK 2011 SAYI: 7961
(Baştarafı

454 . Sayfada)
2 Aralık 2011 tarihinde,
saat 14:00'te, Akmerkez Ticaret
Merkezi, Nispetiye Cad. E3 Blok
Kat: 17 34337, Etiler, İstanbul
adresinde, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Müdürlüğü'nün 01.12.2011 tarih
ve 24382 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık Komiseri
Nurgün Örs'ün'un gözetiminde

Tutar:56.739.164,05
Hissedar:Fa Invest (Malta)
Limited
Tutar: 8. 739 .444,83
Hissedar:Orhan Gemicioğlu
Tutar:0,43

yapılmıştır.

4. Yönetim Kurulu üyelerine
konusuna giren işleri bizzat
veya başkaları adına yapmaları ve
bu nevi işi yapan şirketlerde ortak
olabilmeleri ve ayrıca şirketle
işlem yapabilmeleri hususunda
Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve
335. maddeleri çerçevesinde izin
verilmesi hususu müzakere edildi,
oya sunuldu ve oybirliği ile kabul
edildi.

Şirketinin

Toplantıya

ait

çağrı;

kanun ve
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi
ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nin 16 Kasım 2011 tarihli
ve 7941 sayılı nüshasının 183
sahifesinde ve Posta Gazetesi'nin
15 Kasını 2011 tarihli nüshasının
29. sahifesinde ilan edilmek
suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Ayrıca nama yazılı hisse senedi
sahiplerine 15 Kasım 2011
tarihinde Levent PTT şubesinden
iadeli
taahhütlü
mektup
gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden,
toplam 305,320,670 TL'lık
sermayesine
tekabül
eden
305,320,670 TL adet hissenin
tamamının vekaleten toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun, denetçinin ve
yönetim kurulu üyelerinden en az
birisinin toplantıda bulunduğunun
anlaşılması
üzerine, ortakların
herhangi bir itirazının olmadığı
anlaşıldığından tüm toplantının
TTKnın 370. maddesi hükümlerine
göre yapılması oybirliğiyle kabul
edildi ve toplantı Nurgün Örs'ün
gözetiminde Yönetim Kurulu üyesi
Olli Teppo Tuohimaa tarafından
açılarak gündemin görüşülmesine
şirketin

geçilmiştir.

1.
Divan
Abdülhalim

Başkanlığına
Ateş'in,

oy
Begüm
Yavuzdoğan'ın ve katipliğe Ceren
Alver'in seçilmelerine oybirliğiyle
karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oybirliğiyle karar
verildi.
3. Verilen önergeyle Aytaç
Güldamla'nın yerine yeni yönetim
kurulu üyesi seçilmesi ve yönetim
kurulu üyelerine verilecek olan
hakkının
belirlenmesi
huzur
konuları gündeme eklenmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Kar dağıtımı ile ilgili teklif
görüşüldü ve kar dağıtılmasına
ilişkin öneri aşağıdaki şekilde
oybirliği ile kabul edildi:
1 Ekim 2010-30 Eylül 2011 özel
hesap dönemine ilişkin her türlü
vergi ve stopaj düşüldükten sonra
şirketin safi karı olarak kalan
128.974.236,89 TL'den kanun ve
ana sözleşme gereğince ayrılması
gereken tutarlar düşüldükten sonra
1 Ekim 2010- 30 Eylül 2011 özel
hesap dönemine ilişkin safi karın
hissedarlara sermayedeki payları
nispetinde aşağıdaki oranlarda 15
Aralık
2011 tarihine kadar
dağıtılmasına oybirliğiyle karar
verilmiştir. Buna göre hissedarlara
yapılacak brüt kar payı ödemeleri
aşağıdaki gibi olacaktır:
Hissedar:Fintur Holding B.V
Tutar:63.495.626,72
İletişim
Hissedar:Cenay
Hizmetleri Limited Şirketi
toplayıcılığına

Hissedar:Cengiz Güldamlası
Tutar:0,43
Hissedar:Aytaç Güldamla
Tutar:0,43

şirket

5. Gündemde yer almamakla
birlikte oya sunulan ve oybirliği ile
kabul edilerek gündeme alınan
Aytaç Güldamla yerine yeni
Yönetim Kurulu üyesi seçimine
ilişkin gündem maddesi kabul
edilerek gündeme alınmıştır.
Yönetim kurulu üyesi olarak
verdiği
hizmetlerden
dolayı
teşekkür edilerek Aytaç Güldamla
görevinden azledilmiştir ve yerine
Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı
3291663
pasaport
numaralı,
4560473725 vergi numaralı 28. S
Dadashov Str. Baku, Azerbaycan
adresinde mukim Hamzayev Raşad
Firidunoğlu'nun,
Aytaç
Güldamla'nın kalan görev süresini
tamamlamak üzere FA Invest
Malta Limited 'i temsilen yönetim
kurulu üyesi olarak seçilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Gündemde yer almamakla
birlikte oya sunulan ve oybirliği ile
kabul edilerek gündeme alınan
Yönetim Kurulu üyelerine huzur
hakkı verilmesine ilişkin olarak
yönetim kurulu üyelerine toplantı
başına 4.000 (dört bin) Amerikan
Doları ödenmesine oybirliğiyle
karar verildi.
Yönetim Kurulu üyesi olarak
Raşad
atanan
Hamzayev
Firidunoğlu, Olli Teppo Tuohimaa,
Tolga Köktürk, Abdülhalim Ateş
ve Samit Hamidov 'e verilecek
olan huzur hakkı ücretinin temsil
şirket
hesabına
ettikleri
yatırılmasına, Ramazan Veliyev ve
Olivier
Georges
Mestelan'a
verilecek olan huzur ücretlerinin
kişisel
hesaplarına
kendi
yatırılmasına oybirliğiyle karar
verilmiştir.

7. Dilek ve temenniler dinlendi
ve gündemde görüşülecek başka
konu
kalmadığından
Başkan
toplantıyı kapattı. Bu tutanak
toplantıyı
müteakip,
Divan
Başkanlığı
tarafından,
Sanayi
Ticaret/Bakanlığı
Komiseri
gözetiminde toplantı yerinde
düzenlenerek imza edildi
Komiser
Nurgün Örs imza
Divan Başkanı
Abdulhülim Ateş imza
Oy Toplayıcı
Begüm Yavuzdoğan imza
Katip
Ceren Alver imza
(5/A)(l2/622102)

İstanbul

Ticaret

Sicili

Memurluğundan

Sicil

Numarası:

608435

Ticaret Ünvanı
KONTROLLAB GIDA SU
ÇEVRE ANALİZ
LABORATUVARI VE HİJYEN
DENETİM TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari
Merkezi:
İstanbul
Ümraniye
Mehmet
Akif
Malı. Tavukçuyolu
Cad.No.140
Kat.l
Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 24.noterliğinden

6.12.2011 tarih 50522 sayı ile
onaylı ortaklar kurulu kararının
tescil ve ilanı istenmiş, aynı
noterliğin 1.12.2011 tarih 50017
sayı ile onaylı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğum uzdaki
vesikalara
dayanılarak 08.12.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Toplam: Beheri 25,00.-TL'dan
31.200 pay karşılığı 780.000.00.TL
3. Şirket müdürü Can Demir'in
müdürlük görevinden ayrılması
sebebiyle kendisine şirketi temsil
ve ilzam etmesi için verilen tüm
şirket
yetkilerin
iptaline,
müdürlüğüne 2 yıl süreliğine T.C.
Vatandaşı,
Merkez Mahallesi
Akturk Rapsodi Evleri Piano 9A
Daire
8
Çekmeköy /İstanbul
adresinde mukim Kadri Atanur
Dikmen'in (T.C. Kimlik No:
45721386972) atanmasına, şirketi
münferiden ve sınırsız olarak
temsil
ve
ilzam
etmesine
oybirliğiyle karar verilmiştir.
İşbu hisse devri pay defterine
işlenecek ve tescil olunacaktır.
Bureau Veritas International
SAS'ı temsilen
Kadri Atanur Dikmen imza
Sedhyca SARL'ı temsilen
Kadri Atanur Dikmen imza
(5/A)(l2/622335)
İstanbul

satıp devretmiştir.

2. Yukarıdaki hisse devrinden
sonra hisselerin ortaklar arasındaki
dağılımı aşağıdaki gibidir:
Bureau Veritas International
SAS'a
Beheri 25,00.-TL'dan 29.640
pay karşılığı 741.000.00.-TL
Sedhyca SARL
Beheri 25,00.-TL'dan 1.560 pay
karşılığı 39.000,00,-TL

Ticaret

Sicili

Memurluğundan

Kontrollab Gıda Su Çevre
Analiz Laboratuvarı Ve Hijyen
Denetim Ticaret Limited Şirketi
Ortaklar Kurulu Kararı
KararNo: 8
Karar Tarihi: 06.12.2011
Şirket
Ortaklar
Kurulu
toplanarak aşağıdaki kararları
oybirliği ile almışlardır:
1. Şirket ortaklarından Can
Demir, 15.600 pay karşılığı
390.000.00.-TL nominal değerli
hissesinin tamamını 750.000.00 TL
bedelle Beyoğlu 24. Noterliği'nce
06.12.2011
tarihinde
50508
yevmiye numarası ile düzenlenmiş
devir sözleşmesi ile Fransa
menşeili merkezi. 67 /71 boulevard
du Chateau 92200 Neuilly sur
Seine Fransa adresinde bulunan
Bureau Veritas International
SAS'a tüm hak ve vecibeleriyle
satıp devretmiştir. Yine şirket
ortaklarından Ufuk Malak, 14.040
pay karşılığı 351.000.00.-TL
nominal
değerli
hissesini
675.000.00.-TL bedelle Beyoğlu
24. Noterliği'nce 06.12.2011
tarihinde 50509 yevmiye numarası
ile düzenlenmiş devir sözleşmesi
ile Fransa menşeili merkezi 67 /71
boulevard du Chateau 92200
Neuilly sur Seine Fransa adresinde
Bureau
Veritas
bulunan
International SAS'a, kalan 1.560
karşılığı
39.000.00.-TL
pay
nominal
değerli
hissesini
75.000.00.-TL bedelle Beyoğlu 24.
Noterliği'nce 06.12.2011 tarihinde
50510 yevmıye numarası ile
düzenlenmiş devir sözleşmesi
ile Fransa menşeili merkezi
67/71 boulevard; du Chateau
92200 Neuilly sur Seine Fransa
Sedhyca
adresinde,
bulunan
SARL'a tüm hak ve vecibeleriyle

SAYFA: 455

Sicil Numarası: 233365
Ticaret Ünvanı
TELAR ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari
Merkezi:
İstanbul
Güngören Sanayi Malı. Avcılar
Cad. No 4 K.l
Ticari Merkezi ile sicil
ve

numarası

ünvanı yukarıda yazılı

bulunan
07.12.2011 tarihli olağan
genel kurul kararının tescil ve ilanı
istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun
olarak
ve
memurluğum uzdaki
vesikalara
dayanılarak 08.12.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.
Şirketin

Telar Elektronik Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi 'nin
07.12.2011 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

Telar Elektronik Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi l 993-19941995-1996-1997-1998-1999-2000200 l-2002-2003-2004-2005-20062007-2008-2009-20 l O yıllarına ait
olağan genel
kurul toplantısı
007.12.2011
tarihinde,
Saat:
09.00'da, Sanayi Malı. Avcılar
Cad.No:4
Güngören/İstanbul
adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi
ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün
06.12.2011 Tarih ve 25991 sayılı
yazılarıyla
görevlendirilen
Bakanlık Komiseri, Sayın Recep
Demir'in gözetiminde yapılmıştır.
Türk
Ticaret
Kanununun
370.maddesine istinaden yapılması
istenilen bu toplantıda pay sahipleri
ve vekillerinin herhangi bir
itirazlarının
şirketin

bulunmadığının,

hazirun

cetvelinin
toplam

şirket
tetkikinden,
50.000,00-TL'lik
sermayesıne
tekabül
eden
1.000
adet
50,00-TL.
lik
hissesinden
sermayeye karşılık 1.000 adet
hissesinin de asaleten olmak üzere
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının
mevcut olduğunun anlaşılması

üzerine
başkanı
açılarak

toplantı

yönetim kurulu
Kadir Yücel tarafından
gündemin görüşülmesine

geçilmiştir

l)Divan Başkanlığına Kadir
Yücel'in
Oy Toplayıcı Burcu Yücel'in
Katipliğe
Buket
Yücel'in
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.
2) Genel kurul tutanaklarının
imzalanması için divan heyetine
yetki verilmesine oy birliği ile
karar verildi.
3) 1993-1994-1995-1996-19971998-1999-2000-2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008-20092010 yıllarına ait yönetim kurulu
faaliyet raporu okundu müzakere
edildi oy birliği ile kabul edildi.
yılların
Belirtilen
bu
çalışmalarından dolayı yönetim
ibrasına
geçildi.
kurulunun
Yönetim kurulu üyelerinin her biri
kendi ibralarından sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanmayarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oybirliği ile ayrı
ayrı ibra edildi.
4) 1993- l 994-1995- l 996-19971998-1999-2000-2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008-20092010 yılı Bilanço ve gelir/gider
hesapları okundu ve müzakere
edildi. Yapılan oylama sonucunda
bu yılların bilanço ve kar/zarar
hesapları oy birliği ile kabul edildi
5) 1993- l 994-1995- l 996-19971998-1999-2000-2001-2002-20032004-2005-2006-2007-2008-2009201 O yıllarına ait denetçi raporu,
toplantıya bizzat katılan şirket
denetçisi
Adem
Demirtaş
tarafından okundu oy birliği ile
onaylandı. Belirtilen bu yılların
çalışmalarından dolayı denetçi
oybirliği ile ibra edildi. Yapılan
seçim neticesinde 2011 yılı için
görev almak üzere murakıplığa
Halaskargazi Caddesi Pekin Apt.
No:2714 Şişli/İstanbul adresinde
mukim 25793504702 T.C uyruklu
Adem
Demirtaş'
ın
ücret
verilmeksizin seçilmesine oybirliği
ile karar verildi.
6) Dönem içinde yapılan hisse
devri gereği yeni hissedarların
iştiraklerinin kabulüne ve yapılan
seçim neticesinde yönetim kurulu
üyeliklerine üç yıl süreyle görev
yapmak üzere 43291298008 T.C.
Kimlik Numaralı Sayın Kadir
Yücel'in
Yönetim
Kurulu
Başkanlığına ve 10430660156 T.C.
Kimlik Numaralı, Sayın Mustafa
Yücel yönetim kurulu üyeliğine ve
21383004270
T.C.
Kimlik
Numaralı Sayın Muzaffer Çift
üyeliğine
yönetim
kurulu
seçilmişlerdir.
Şirket
başkanlığına

Yücel'in

yönetim
kurulu
seçilen Sayın Kadir

şirket

kaşesi/ünvanı

altında atacağı

münferit imzası ile
şirketi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam
etmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.

7) Gündemde
bir
madde

görüşülecek başka

ve

bulunmadığından
Başkanınca toplantıya

temenni
Divan
son verildi.

Bakanlık Komiseri
Recep Demir imza
Divan Başkanı
Kadir Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Burcu Yücel imza
Katip
Buket Yücel imza
(5/A)(l2/622038)

