ÇÖZÜM DÜNYA KARBONLA BARIŞ PROJESİNİ HALKA AÇMAKTIR

TÜRK milletine bir Türk vatandaşı olarak doğduğum hastaneden başlayan okul ve
ticaretim de vatandaşlarımızın vergileriyle istiklal savaşları ile bugüne kadar gelmemizi
sağlayan yüce milletimiz sayesinde ülkemizin maddi manevi imkanlarıyla Allah’ımın bana
nasip ettiği buluşlarımdan bir tanesi ve en önemlisi olan insanlık adına STİNGA teknolojisi
vatan borcu olarak hissettiğim buluşumu direk olarak halkımıza mal ettikten sonra borçsuz
olarak huzurlu bir şekilde bütün Dünya insanların faydalanmasını sağlamak amacıyla ABD
de 4 yıldır gidişimi geciktirdiğim çalışmalarımı buradan yürüttüğüm Dünya karbonla barış
projemi ülkemde bütün çabalarıma rağmen bürokrasiyi aşamadığımdan bugün olur yarın olur
diye verilen sözlere güvenerek bir umutla bekletildiğim halde sonuçsuz kalmıştır ve böylece
basın yoluyla kamu oyuma anlatmak istedim en azından vicdanım rahat etsin gidersem
mecbur kaldığımdan dolayı gözüm arkada kalmasın gittiğim yerde de elbette ülkem
menfaatleri için çalışacağım imkanlar elverdiği kadar müsaade edilirse.
Çözüm olarak düşündüğüm idealim Milli STİNGA Teknolojimiz ülkemizin buluşu olarak
halkımıza mal olması için birlikten güç doğar mantığıyla halkımızın gücüyle birleştirerek
halka açık anonim ortaklı şirket kurmak suretiyle ilk kuruluş 250 ortak la yasal olarak
kurulabilir halka açık anonim ortaklı şirket kurarak her hisse 100 TL olan bir kişinin 10
hisseyle 1000 TL. ye kadar hisseyle ortak olabilen geniş tabanlı anonim ortaklık şirketle
çorum Osmancık ta yüzde yetmiş yatırımı bitmiş kömür zenginleştirme işletmesine halka açık
şirketi ortak ederek yatırımın 60 gün de tamamlanmasıyla 90 nıncı gün kar etmeye başlar 180
günde yatırımı amor te eder yıl sonunda ortaklarına hisselerinin iki katı kar verebilecek bir
yatırıma olduğunu gören halkımız, yeni projelerimizi hızlı bir şekilde halka açarak ülkemizin
enerji ihtiyacını karşılamak için başlamış olacaktır, kurulacak olan halka açık anonim ortaklı
şirketlerimiz ikinci yılın sonunda borsaya kota ederek hisselerin değerlenmesini sağlayarak
halkımızın ve ülkemizin mega enerji projesi olarak Dünyaya öncelikle kalkınmamış ülkelere
teknoloji transferi yaparak ülkemizin kalkınmasına kat ki sağlayarak diğer ülkelerin enerji
ihtiyacını karşılamak suretiyle kalkınmalarını sağlayacağı gibi Dünya barış projesi ile
insanların yaşam kalitesini artırmak olacaktır.

HALKA NASIL DUYURULACAK VE NASIL HALKA AÇILIP BAŞLANMALI

1= Haberin yayınlanmasından itibaren yapılacak bu konu ile ilgili yorumlardan yola çıkarak
gazete ve sosyal medyada duyurulacak ve kurulacak zamanı belirtilecek.
2= Halka açık anonim ortaklığı şirketi kurmak için önce (SPK) Sermaye Piyasalar kurulunun
tebliğine göre 250 ortak la kurulması gerekiyor, bunun için bankada açılacak hesaba şirket
ortaklık sermaye pay i olarak her bir hisse değeri 100 TL. Olan on hisseye kadar bir kişinin
belirleyeceği hisse âdeti olan karşılığını banka hesabına yatırılacak. 250 hissedar banka
hesabına sermaye paylarını yaptırdıktan sonra halka açık şirket kurulmuş olacaktır.
3= Halka açık anonim şirket A.Ş kurduktan sonra A.Ş Çorum Osmancıktaki kömür
zenginleştirme şirketinden resmi kayıtlarındaki değerin den halka açık anonim şirket
sermayesi kadar % oranından hisse alarak başlangıç yapılmış olacaktır.
4= 250 ortakla kurulmuş anonim şirket A.Ş ye ayni şekilde ortak kayıt ederek devam
ederken Çorum Osmancık şirketinden yeni ortaklardan toplanan sermayeleri karşılığında hisse
almaya devam edecek böylece Osmancık kömür zenginleştirme şirketi % 90 olarak halka
açılmış olacak ve her yılın sonunda ortaklar yatırdıkları sermayelerinin iki kati garanti
edeceğimiz karlarını alacaklardır,
5= Aynı zamanda STİNGA Teknolojisiyle hazır olan yeni projelerle halkımızın iştirakiyle
hız la bir şekilde devam edilecektir. Ülkemizin bütün bölgelerinde kurularak bölgesel enerji
ihtiyacını karşılarken kurulacak olan yeni işletmelerde istihdam sağlayacağı gibi bölgenin ve
ülke ekonomimize büyük katkıları olacaktır.
6= Halkımız kalkınmamızda en önemli faktör olan enerji ihtiyacını karşılayan halka açık
şirketleriyle Halkımızın birliğiyle çözmüş olacağı gibi Türkiye’nin nüfusu 78 milyon
vatandaşımız günde bir TL lik tasarruflarından halkın geveni sağlamış halka açık şirketiyle
her gün sermaye toplanması mümkün olabilecek ve 75 milyon TL. lik şirketleriyle sermaye
oluşturarak her gün bir fabrika kuracak hale çok kısa bir zamanda gelecektir. Yapılması
gereken birincisi başlamak işin yarısı demektir, bugün ki haberleşme teknolojisiyle çok hızlı
anlatabileceğimizden hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

