
SAYFA: 432 

(Baştarafı43 l . Sayfada) 
10.000,00-TL (onbin) hissesini 
Silivri 1 .Noterliğinin 31/01/2011 
tarih ve O 1360 sayı ile tasdikli hisse 
devir ve temlik sözleşmesi ile 
şirket dışından Semizkumlar 
Mah.Altaş Sok. No:23/3/3 
Silivri/İstanbul adresinde ikamet 
eden T.C. uyruklu 32518485376 
T.C. kimlik nolu Ülkü Yıldırım'a 
devretmesine; 

2- Yukarıda bahsi geçen devrin
kabulüne ve devir hususunun 
ortaklar pay defterine işlenmesine; 

3- Yapılan devrin sonucunda
şirket ortakları ve sermaye 
miktarları aşağıdaki şekilde 
oluşmasına; 

41.000,00 TL (Kırkbirbin) 
Tuğba Gizem Kuzgun 

39.000,00 TL (Otuzdokuzbin) 
Cemal Ankay 

10.000,00 TL (On bin) 
Muhammet Mücahit Artuk 

10.000,00 TL (On bin) Ülkü 
Yıldırım 

4- Şirket merkez adresi Fatih
Malı. Doğan Araslı Cad. Akyol 
Plaza kat:6 No:8 Esenyurt/İstanbul 
adresine nakil edilmiştir, tescil ve 
ilan edilmesine, oybirliğiyle karar 
verilmiştir. 

Muhammet Mücahit Artuk imza 
Tuğba Gizem Kuzgun imza 
Ülkü Yıldırım imza 
Cemal Ankay imza 
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İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 578253 

Ticaret Ünvanı 
ÜNİVERSİTE KARİYER 
İNSAN KAYNAKLARI 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli 
Halaskargazi Cad. No.124 Kat.4 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyoğlu 32.noterliğinden 
27.01.2011 tarih 1620 sayı ile 
onaylı ortaklar kurulu kararının ve 
ana sözleşme tadil metninin tescil 
ve ilanı istenmiş olmakla 6762 
sayılı Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine uygun olarak ve 
memurluğumuzdaki vesikalara 
dayanılarak 03.02.2011 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Üniversite Kariyer İnsan 
Kaynakları Eğitim Ve 
Danışmanlık Hizmetleri Ticaret 
Limited Şirketi Ortaklar Kurulu 
Kararı 

Karar No: Ol 
Karar Tarihi: 20,01,2011 
Toplantıya Katılanlar: Cihan 

Selen Özdem Solgun 
(55411241238) 

Levent Solgun (12383067426 ) 

Şirket hissedarları bugün şirket 
merkezinde toplanarak; 

1- Şirket müdürlerimizin görev
ve yetki dağılımı aşağıda yazılığı 
gibi yapılmasına; 

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 9 ŞUBAT 2011 SAYI : 7748 

a) Şirket müdürümüz Cihan
Selen Özdem Solgun'nun, özel 
istihdam bürosu işlemleri dışındaki 
işler için müdürlük görevinin yirmi 
yıl süre ile devam etmesine, şirketi 
temsil ve ilzama, şirket ünvanı 
altına atacağı münferit imzası ile 
yetkili kılınmıştır. 

b) Dışarıdan
33529611044 T.C. 

atanan 
Kimlik 

numaralı şirket Y eşilköy Mahallesi 
Çekmece Caddesi No: 5/3 
Bakırköy/İstanbul adreste ikamet 
eden Şirket müdürümüz Deniz 
Erdoğu'nun özel istihdam bürosu 
işlemleri yürütülmesinden yirmi yıl 
süre ile yetkili olmasına, Şirketi 
temsil ve ilzama, şirket ünvanı 
altına atacağı münferit imzası ile 
yetkili kılınmıştır. 

2- Şirket Ana Sözleşmesinin 3.
maddesinin aşağıda yazılı olduğu 
gibi değiştirilmesi hususları karar 
altına almışlardır. 

Yeni Şekil: 
Amaç Ve Konu: Madde: 3 

a) Şirketin amaç ve konusu, Yurt
içi ve yurt dışında iş ve işçi 
bulmaya aracılık faliyeti ile işgücü 
pıyassı, istihdam ve ınsan 
kaynaklarına yönelik hizmetlerde 
bulunmak. 

b) Amaç ve konusu 
olarak yurt içinde ya 
dışında ızın, lisans, 
franchise, know-how, 

ile ilgili 
da yurt 

ruhsat, 
model, 

resim, çizim, ticari uzlaşmalar, 
fikri haklar, imtiyaz, patent, marka, 
ihtira beratı, ticaret ünvanları gibi 
gayri maddi hakları devralmak, 
devretmek, kiralamak ve teknik 
bilgi anlaşmaları yapmak, tescil 
etmek ve bunlardan vazgeçmek. 

c) Her türlü sanayi dalı, iş alanı
ve/veya faaliyetle iştigal eden özel, 
ticari kuruluşlar,şirketler ve kişiler 
gibi her türlü tüzel ve gerçek 
kişilere daimi personel sağlama, 
istihdam hizmetleri, yönetici 
arama, sevk ve idare hizmetleri, 
outsoureing ve dışarıdan personel 
sağlama ( outplacment, yani yeni 
kariyere geçiş hizmetleri, işten 
ayrılacak kişilere eğitim), sürekli 
istihdam hizmetleri, maaş 
bordrolarının hazırlanması ve 
uygulaması, kariyer, araştırma, 
danışmanlık, eğitim, geliştirme, 
planlama, projeleme, organizasyon 
ve reorganizasyon, pazarlama, terfi 
gibi her türlü insan kaynakları 
hizmeti ve insan kaynakları ile 
ilişkiler her türlü hizmeti sağlamak; 

d) Özellikle fizibilite, yönetim,
kalite, verimlilik, gelişim, 
pazarlama, promosyon, iç ve dış 
ticaret konuları ile diğer idari, 
hukuki, mali, ekonomik ve teknik 
konular da dahil fakat bunlarla 
sınırlı olmamak üzere tüzel ve 
gerçek kişilere, bu kişilerin 
yönetici ve çalışanlarına her türlü 
profosyonel, teknik ve sosyal 
eğitim, seminer ve ders vermek ve 
bunları organize etmek; 

Şirket, yukarıda belirtilen 
konularını gerçekleştirmek için 
gerekli her çeşit ithalat ve ihracat 
yapabilir. Mevzuat hükümlerine 
uygun olarak yurt içindeki ve yurt 
dışındaki her çeşit ihalelere 
katılabilir, uçuncü kişilere 
taahhütte bulunabilir, konuları ile 
ilgili mümessillik, müşavirlik, 

acentelik, patent, lisans, imtiyazlar, 
ticaret ünvanları satın alabilir, 
tescil ettirebilir, devir edebilir . 
Konuları ile ilgili tesisler kurabilir, 
pazarlama için gerekli olan her 
çeşit nakil vasıtası alabilir , bunları 
kısmen veya tamamen devir 
alabilir, devir edebilir veya, kiraya 
verebilir çalışma alanına 

giren konularda faaliyet gösteren 
yerli, yabancı, özel ve resmi 
şirketlere her şekil ve surette 
katılabilir, onlar ile yeni şirketler, 
kurabilir, yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine uygun olarak 
yabancılar ile ortak olabilir, onların 
hissedarlıklarını kabul edebilir, 
menkul ve gayrimenkuller satın 
alma, aracılık yapmamak kaydıyla 
satma, trampa, rehin, ipotek kurma 
ve bunları fesih etme, 
gayrimenkulleri kiraya verme, 
tevhit ve ifraz etme gibi her türlü 
ayni ve şahsi hakları kendi lehine 
iktisap, edebilir, kullanabilir, 
kaldırabilir, yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan her türlü ayni ve 
nakdi kredi temin edebilir, aracılık 
yapmamak kaydıyla tahvil satın 
alabilir. Gireceği ihalelerde sahip 
olduğu her türlü değeri teminat 
olarak gösterebilir, başkalarının 
kendi lehine teminat göstermesini 
ve ipotek vermesini kabul edebilir. 
Başkalarına sahip olduğu her türlü 
değeri teminat olarak gösterebilir, 
kefil olabilir. 

Cihan Selen Özdem Solgun 
ımza 

Levent Solgun imza 
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UMUMİ HEYET TOPLANTILARI 

ISTANBUL 

İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 517841 

Ticaret Ünvanı 
ASUHANLI TURİZM 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih 
Eminönü Sultanahmet Divanyolu 
Caddesi Ticarethane Sokak No.35 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin İstanbul 8.Noterliğinden 
28.1.2011 tarih 4491 sayı ile onaylı 
ortaklar kurulu kararının tescil ve 
ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
uygun olarak ve 
memurluğum uzdaki vesikalara 
dayanılarak 03.02.2011 tarihinde 
tescil edildiği ilan olunur. 

Asuhanlı Turizm Ticaret 
Limited Şirketi 

Karar No:2011/01 
Karar Tarihi:24.01 .2011 
Gündem:Hisse devri, 
Ortakların Adı Soyadı.: Hamra 

Babüroğlu, Davut Özçelik, 

Karar 

Şirket hissedarları şirket 
merkezinde toplanarak gündem 
gereği aşağıdaki hususları oy 
birliğiyle karar altına almışlardır: 

1- Şirket hissedarlarından Sırma

Köksal şirkette mevcut 10.000,
TL. Tutarındaki hissesinden; 

a) 5.000,-TL (BeşbinTL) 
tutarındaki sermaye hak ve 
hissesini bütün hak ve hukuki 
yükümlülükleri ile ve bütün aktif 
ve pasifi ile birlikte ve aynı bedelle 
T.C. İstanbul 16.Noterliğinin
13/01/2011 Tarih, 00630 sayılı
Limited Şirket hisse devir
sözleşmesi ile şirket ortaklarından
22339828940 TC no'lu Hamra
Babüroğlu'na

b) 5.000,- TL (BeşbinTL)
tutarındaki sermaye hak ve 
hissesini bütün hak ve.hukuki 
yükümlülükleri ile ve bütün aktif 
ve pasifi ile birlikte ve aynı bedelle 
T.C. İstanbul 16.Noterliğinin
13/01/2011 Tarih, 00629 sayılı
Limited Şirket hisse devir 
sözleşmesi ile şirket ortaklarından 
31213438274 TC no'lu Davut 
Özçelik'e devretmiştir. 

2- Yukarıdaki bahsi geçen devrin
kabulüne ve keyfiyetin ortaklar pay 
defterine işlenmesine, 

3- Vaki devir neticesinde şirket
hissedarları ile hisselerin, 

15.000,- TL.(OnbeşbinTL) 
Hamra Babüroğlu, 

15.000,- TL (OnbeşbinTL) 
Davut Özçelik, 

tarafından tamamen taahhüt 
edilmiş bulunduğundan, Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğünün 

1976/1 sayılı sirküleri gereğince 
esas mukavelede değişiklik 
yapılmamasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Görüşülecek 
olmadığından 
ermiştir. 

Ortak 

başka 
toplantı 

Hamra Babüroğlu imza 
Ortak 
Davut Özçelik imza 

konu 
sona 
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İstanbul Ticaret Sicili 
Memurluğundan 

Sicil Numarası: 273035 

Ticaret Ünvanı 
ACM- AIR CHARTER 

MARKET UÇAK SERVİSİ VE 
TURİZM HİZMETLERİ 

LİMİTED ŞİRKETİ 

Ticari Merkezi: İstanbul 
Bakırköy Florya Şenlikköy 
Mah.Yeşilköy Cad. No.11- A Kat. 
3 

Ticari Merkezi ile sicil numarası 
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan 
Şirketin Beyoğlu 42.Noterliğinden 
02.02.2011 tarih 1814 sayı ile 
onaylı ortaklar kurulu kararının 
tescil ve ilanı istenmiş, Bakırköy 
18.Noterliğinin 17.1.2011 tarih
1092 sayılı imza beyannamesi
memuriyetimize verilmiş olmakla,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
memurluğum uzdaki vesikalara
dayanılarak 03.02.2011 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2011/1 
Karar Tarihi: 19.01.2011 
Toplantıya Katılanlar: Fatih 

Saçkesen, Mustafa Tolga Demirci, 
Şeyhmus Özkan 

Şirket Ortakları bugün şirket 
merkezinde toplanarak aşağıda 
yazılı hususları karar altına 
almışlardır. 

1- Şirket hissedarlarından Fatih
Saçkesen şirkette mevcut 
150.000,00.-TL (Yüzellibin 
TL)'lık hissesinin 48.000,00.-TL 
(Kırksekizbin)'lık kısmını 
Bakırköy 18.Noterliğinden 
03.01.2011 tarih ve 00035 sayı ile 
tasdikli Hisse Devir Sözleşmesi ile 
şirket dışından Şenlikköy Malı. 
Otlukbeli Sk. No:20/9 Bakırköy
İstanbul adresinde mukim T.C. 
Uyruklu 31510405818 T.C. Kimlik 
numaralı Şey hm us Özkan'a 
devretmiştir. 

2- Şirket hissedarlarından 
Mustafa Tolga Demirci şirkette 
mevcut 150.000,00.-TL 
(Yüzellibin)'lık hissesinin 
51.000,00.-TL (Ellibirbin)'lık 
kısmını Bakırköy 18.Noterliğinden 
03.01.2011 tarih ve 00037 sayı ile 
tasdikli Hisse Devir sözleşmesi ile 
şirket dışından Şenlikköy Malı. 
Otlukbeli Sk. No:20/9 Bakırköy
İstanbul adresinde mukim T.C. 
Uyruklu 31510405818 T.C. Kimlik 
numaralı Şey hm us Özkan'a 
devretmiştir. 

3- Yukarıda bahsi geçen hisse
devrinin kabulü ve devir 
hususunun şirket pay defterine 
işlenmesine, 

4- Yapılan devir sonucunda
şirket ortakları ve sermaye 
miktarları aşağıdaki şekilde 
oluşmasına 

102.000,00.-TL'sı Fatih 
Saçkesen 

99.000,00.-TL'sı Mustafa Tolga 
Demirci 

99.000,00.-TL'sı Şeyhmus 
Özkan'a aittir. 

5- Şirket ortaklarından Şeyhmus
Özkan'ın 5(Beş) yıl süre ile şirkete 
müdür olarak seçilmesine şirket 
ünvanı altına atacağı münferit 
imzası ile şirketi resmi, özel 
kuruluşlara ve şahıslara karşı tüm 
iş ve işlemlerde tam yetki ile 
temsil ve ilzam etmesine 

6- 100.000,00.-TL (Yüzbin) ve
altındaki ödeme, tahsil ve 
borçlanma işlemlerinde şirket 
ortaklarından Fatih Saçkesen, 
Mustafa Tolga Demirci ve 
Şeyhmus Özkan'dan herhangi 
birisinin münferit imzası ile şirketi 
temsil ve ilzam etmesine 

7- 100.000,00.-TL (Yüzbin)
tutarından yüksek ödeme, tahsil ve 
borçlanma işlemlerinde şirket 
ortaklarından Fatih Saçkesen, 
Mustafa Tolga Demirci ve 
Şeyhmus Özkan'dan ikisinin 
müşterek imzası ile şirketi temsil 
ve ilzam etmesine 

8- Şirket müdürümüz Ümit
Ersin'in müdürlük görevine devam 
etmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir 

Ortak (488 624 533 36) Fatih 
Saçkesen imza 

Ortak (228 745 327 22) Mustafa 
Tolga Demirci imza 

Ortak (31510405818) Şeyhmus 
Özkan imza 
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