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اطلاعات کلی شرکت

اطلاعات ثبتی شرکت

 شرکت سهامی صنایع دفاعی سیا فالکون
SIA FALCON SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

نام شرکت

 خودرو-

 قطعات خودرو-

تعمیر و نگهداری خودرو-

 صنایع دفاعی-

فعالیت های اصلی - GC GRUP

OTOMOTIV SANAYI 

VE TICARET 

ANONIM SIRKETI

- ATACAR GRUP

OTOMOTIV SANAYI 

VE TICARET 

ANONIM SIRKETI

- ATACAR

OTOMOTİV VE 

SAVUNMA SANAYİ 

DIŞ TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

نام های قبلی شرکت

هزار لیر 011 سرمایه ثبتی )اولیه( 560641 شماره ثبت

هزار لیر 011 سرمایه کنونی 3.8.2005 تاریخ تأسیس

منحل
0111010101

وضعیت شرکت سهامی ساختار قانونی

- ایمیل استانبول محل ثبت

- وب سایت -  نهاد ثبت شرکت

-  حسین شاهین شماره تلفن/فکس
Huseyin Sahin

رئیس هیئت مدیره



Fulya Mah. 

Büyükdere Cad. 

Akabe İş Hanı No: 

78-80A/1 

آدرس  ارهان کولها
Erhan Culha 

مدیر عامل

سهامداران

تاریخ خرید سهام سرمایهدرصد مالکیت سهامدارنام  

 شیغدم شاهین
Çiğdem Sahin

 07.01.2013 هزار لیر 011 011%

مدیران و اعضای هیئت مدیره

تاریخ اخذ سمتسمتنام 

 حسین شاهین
Huseyin Sahin 

6011.10111رئیس هیئت مدیره

 شیغدم شاهین
Çiğdem Sahin

0.11010112 جانشین رئیس هیئت مدیره

شتین تورانری
Cetin Turaneri

6011.10111 هیئت مدیرهعضو 

 ارهان کولها
Erhan Culha

 - مدیر عامل
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جدول تغییرات ثبتی شرکت

شرح تغییرات ثبتیتاریخ ثبت تغییر

3.8.2005

 GC GRUP OTOMOTIV SANAYI VE TICARET ANONIMنام شرکت: 

SIRKETI

Istanbul Besiktas Ortakoy Muallim Naci Cad, No.43/Bآدرس: 

 53291کد ثبت: 

 ساختار: شرکت سهامی

 سهامداران:

 لیر 09112معادل  091112%(: Gurbuz Aydemir. گوربوز آیدمیر )0

 ملیت: ترکیه 

-Sinpas Aqua City, 1. Et Meidyen 36 Blok D: 10 Dudulluآدرس: 

Umraniye / Istanbul

 لیر 90111معادل  90%(: Jevdet Kizilkaya. جودت کیزیلکایا )0

 ملیت: ترکیه 

 Melodi Sok, Melodi Evleri No: 0-1 Ad: 19 Akat-Besiktasآدرس: 

/ Istanbul

 لیر 0(: Metehan Uyan. متهان اویان )6

 ملیت: ترکیه 

-Dr. Kemal Akguder Cd Dikmen Apt. No: 1 D: 21 Bostanciآدرس: 

Kadiky/ Istanbul

 لیر 0(: Murat Akbaba. مورات آکبابا )9

 ترکیه ملیت: 

 Selimiye Mh. Kavakiskele Cad No: 10 D: 6آدرس: 

Uskudar/Istanbul

 لیر 0(: Erhan Aydogdu. ارهان آیدغدو )0



 ملیت: ترکیه 

 /Merkez Mh. Osmanpasa Cad. No: 19 D:4 Kagithaneآدرس: 

Istanbul

 موضوع شرکت: 

دروسازی داخلی و دریافت و ارائه خدمات نمایندگی و فروش از انواع شرکت های خو

 خارجی

ارائه خدمات فروش،واردات، بازاریابی و توزیع انواع خودروها و ارائه خدمات پس از فروش.

 راه اندازی و اجرای خدمات نگهداری و تعمیر خودرو

خرید، فروش، واردات و صادرات انواع قطعات یدکی و تعمیری مورد استفاده در فرایند 

 تعمیر و نگهداری خودرو

 ندازی و بهره برداری از نمایشگاه خودروراه ا

 خرید، فروش، واردات و صادرات انواع قطعات زیرمجموعه صنعت خودروسازی

 بازه فعالیت: نامحدود

 رئیس هیئت مدیره: گوبوز آیدمیر

 جانشین رئیس هیئت مدیره: جودت کیزیلایا

 هزار لیر 011سرمایه ثبتی شرکت: 

 لیری 0هزار سهم  011تعداد سهام: 

17.08.2005

هزار سهم را به گوبوز آیدمیر منتقل  91هزار سهم خود،  90. جودت کیزیلایا، از تعداد 0

 کرد.

 Filizهزار سهم را به فیلیز کاکما ) 0هزار سهم خود،  90. جودت کیزیلایا، از تعداد 0

Cacma.منتقل کرد ) 

 در نتیجه، ساختار سهامداران: 

 لیر 19112معادل  %191112گوربوز آیدمیر: 

 لیر 0111معادل  %0فیلیز کاکما: 

 لیر 0متهان اویان: 
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 لیر 0مورات آکبابا: 

 لیر 0ارهان آیدوغلو: 

17.08.2005
جودت کیزیلیا از سمت خود، جاینشین رئیس هیئت مدیره استعفا داد و فیلیز کاکما 

 جایگزین او شد.

24.08.2005 
 تغییر نام شرکت به

Atacar Grup Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 

24.08.2005

 افتتاح شعبه در آدرس
Merkeze bagli ve merkezden idare edilmek uzere, Istanbul, 

Sisli, Maslak, Ataturk Oto Sanayi, Sitesi, 2. Kisim 35 Sokak, No: 

1457-1458-1459-1469-1461 

29.09.2005

 در آدرس افتتاح مرکز خدمات رنگ و بدنه ماشین
Merkeze bagli ve merkezden idare edilmek uzere, Istanbul, 

Sisli, Maslak, Ataturk Oto Sanayi, Sitesi, 2. Kisim 22 Sokak, No: 

723

 کناره گیری مورات آکبابا از عضویت در هیئت مدیره 15.06.2006

31.08.2006
دیره و احمت سوکی اوزکان ( به عنوان رئیس هیئت مHuseyin Sahinحسین شاهین )

(Ahmet Sevki Ozkan .به عنوان جانشین رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند ) 

 احمد سوکی اوزکان از سمت خود به عنوان جانشین رئیس هیئت مدیره استعفا داد. 04.12.2006

12.02.2007 

ل هزار لیری، ترکیب جدید سهامداران شرکت به شکل ذی 911پس از افزایش سرمایه 

 درآمد:

 سهم 111هزار و  611(: Huseyin Sahinحسین شاهین )

 سهم 110هزار و  11(: çiğdem Sahinشیغدم شاهین )

 سهم 0(: Erhan Aydogduارهان آیدوغدو )

 سهم 0(: Fethi Karagozفتحی کاراغوز )

 سهم 0(: Cetin Turaneriشتین تورانری )



28.05.2007
مدیره ابقا و شیغدم شاهین به عنوان جانشین رئیس حسین شاهین به عنوان رئیس هیئت 

 هیئت مدیره انتخاب شد.

17.08.2007

 تغییر نام شرکت به
ATACAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ

 شرکت از قالب سهامی مشترک، به سهامیِ تک مالکه به مالکیت شیغدم شاهین درآمد 07.01.2013

01.12.2016 
 تغییر نام شرکت به

SIA FALCON SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

12.06.2017 
 تعییر آدرس شرکت به

Fulya Mah1 Büyükdere Cad1 Akabe İş Hanı No: 2.-80A/1

08.01.2019

 به دلیل تقاضای انحلال، تغییر نام شرکت به
TASFİYE HALİNDE SIA FALCON SAVUNMA SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ

انحلال شرکت 16.01.2019

 تعطیلی شرکت 21.02.2020

 لیست سیاه

Sia Falconشرکت 

 دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده نهاد تحریم کننده

0011009مقررات تحریم کره شمالی؛ بخش  لیست سیاه

نام اصلی مذکور در 

 لیست

SIA FALCON INTERNATIONAL GROUP

 SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU 'FALON (1سایر نام ها )

INTERNATIONAL'
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FALCON INTERNATIONAL SIA(2سایر نام ها )

 SIA FALCON INTERNATIONAL TARIM VE HAYVANCILIK(3سایر نام ها )

LIMITED SIKRETI

 ATACAR OTOMOTIV DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI(1نام سابق )

LIMITED SIRKETI

 MURAT INSAAT DIS TICARET VE SAVUNMA SANAYI(2نام سابق )

LIMITED SIRKETI

 استانبول:(1آدرس )
Fulya Mah. Buyukdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi 78-

80A Kat: 1 D: 1 Mecidiyekoy

 استانبول: (2آدرس )
Akabe Is Hani 78-80 A/1 Fulya Mahallesi Buyukdere 

Caddesi Sisli

 لاتویا:(3آدرس )
Varpas Baldones pagasts Baldones novads

مدیران شرکت

 دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحدهنهاد تحریم کننده

0011009مقررات تحریم کره شمالی؛ بخش لیست سیاه

نام اصلی مذکور در 

 لیست

Huseyin SAHIN

 ترکیهملیت

 Adnan Saygun, Cad Canan SK N1 Mercan St K 4 D 9آدرس محل اقامت

ULUS, Istanbul, Turkey

60010066619کد ملی



U00618757شماره پاسپورت

Gumusovaمحل تولد

10-19-0102تاریخ تولد

ترکیهتابعیت

 وزارت خزانه داری ایالات متحدهدفتر کنترل دارایی های خارجی  نهاد تحریم کننده

0011009مقررات تحریم کره شمالی؛ بخش  لیست سیاه

نام اصلی مذکور در 

 لیست

Erhan Culha

 ترکیهملیت

-آدرس محل اقامت

010.1060110کد ملی

U09787534شماره پاسپورت

Istanbulمحل تولد

02-01-0109تاریخ تولد

ترکیهتابعیت




