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Sjrkettn esas amaci yurriginde ve yurtdismda kurulmu§ veya kurulacak
shketlerin sermaye ve yonetimine katilarak bu sjrketlerin yatirim, finansman,
organizasyon ve yonetim islevlerini toplu bir bunye icerisinde ve modem
isletmecilik esaslan dahilinde gerceklestirmek, riski dagitmak, ekonomik
dalgalanmalara kar§i yatinmlarin giivenligini arttirmak, bu sirketlerin saglikh
sekilde gelismelerini ve devamlihklanni teminat altina almak, ayrica bu
amaca uygun ticari. sinai ve mali girisimlerde bulunmaktir.
§irket asagida detaylan belirtilen konularda faaliyet gosterecek sermaye
sirketlerini bizzat kurabilir, kurulmus olanlara ortak sifatiyla katilabilir. Bu
maksatla kurucu oldugu veya olmadigi sirketlerin sermaye artinmlarina
istirak edebilir, bu sirkederin hisse senetlerini ve sermaye paylarini, intifa
senetlerini satin alabilir veya ayni sermaye olaiak kendi sermaye
imlannda kabul edebilir.
§irket|n sermayesine ve yonetimine katilmayi planladigi shketlerin faaliyet
g«ste^cegi baslica konular sunlardir :

BAYSAN TRAFO RADYATORLERI SANAYI VE TICARET A N O N I M SJRKETI
ANA S O Z L E S M E T A M L M E T N I
a- Her tiirlii radyator, radyator kazani, dalga duvar radyator ve kazani
iinalatlari, gosterge panolari imal etmek ve bunlan viicuda getirmek,

a- Her tiirlii radyator, radyatOr kazani, dalga duvar radyatorii, dalga duvar
radyatorti kazani ve gosterge panolan imal etmek

b- Biluinum sac ve profiller ile her tiirlii demir ve o.celik iiriinleri ile ilgili
moiKaj. demontaj ta;3hhiit ve konstruksiyon isleri yapmak, mamulleri tesis
mahallerinde kunnak ve bakimmi yapmak,

b- Biluinum sac ve profiller ile her tiirlii demir ve celik iiriinleri ile ilgili
montaj. demontaj taahhiit ve konstniksiyon isleri yapmak, inamulleri tesis
maliallerinde kurmak ve bakimmi yapmak,

c- Dagitun. giic ve ozel maksath Transfonnator. regulator, dizjenktiir ve
reaktor kondansatorleri. Elektrik motorlari yapmak, ahm sahmini yapmak ve
her tiirlu ithalat- ihracat yapmak,

c- Dagitim, giic ve ozel maksatli rxansfonnator, regulator, dizjenktiir ve
reaktor kondansatorleri, elektrik motorlan yapmak, ahm satimmi yapmak ve
her tiirlii ithalat- ihracatim yapmak,

d- Her tiirlu basinca ve lsiya dayaiukh silindirik ve kiiresel tanklar alunsatuni ve ihracat- ithalatini yapmak,

d- Her tiirlii basinca ve isiya dayamkli silindirik ve kiiresel tanklar ahmsatuni ve ihracat- ithalatini yapmak,

e- Yurt icinde ve Yurt disinda her tiirlii konut, toplu konut ve endiistriyel
tesisler yapmak, tunstik amagh gayri menkuller insa etmek, satin almak,
kiraliunak ve ulkemize turist cekebil,3cek her tiirlii girisimde bulunmak, yurt
ici ve yurt di§inda acentalikler kunnak, rurlar tertip ednek, liman i^letmek,
denii". ve yat turizmciiigi yapmak,

c- Yurt icinde ve yurt disinda her
tesisler yapmak, turistik amach
kiralamak ve ulkemize turist cekeb
ici ve yurt dismda acentalikler k
deniz ve yat turizmciiigi yapmak,

f- Yurt ici ve yurt dismda nakliyecilik isjeri yapmak, her tiirlii oto yedsk parca
ve lastikleri ile diger oto aksam ve aksesuarlannin bayiliklerini almak, ithalat
ve ihracahni yapmak, yurt ici ve yurt disinda toptan ve perakende satislarini
yapiTiak, acentalik acmak, bayiliklerini vermek,

er tHnb oto yedek parca
f- Yurt ici ve yurt disinda nakliyecilik
ve lastikleri ile diger ,oto aksam ve aksesuarlannin bayiljJsJeVini almak, ithalat
ve ihracatim yapmak. yurt ici ve yurt disinda toptan ve perakende sadslanni
yapmak, acentalik acmak, bayiliklerini vennek,

g- Her nev'i otomobil ve agir vasita ile cahsma makineleri alim-satimi ile
ithalatini yapmak, galeriler agmak, servis ve yedek parca istasyonlan kurmak,

g- Her nev'i otomobil ve agir vasita ile cahsma makineleri ahm-satimi ile
ithalatini yapmak. galeriler acmak, seivis ve yedek paica istasyonlan kurmak,

h - Her tiirlii reklamcihk tabela ve baski islerini yapmak ve bunlarla ilgili
grafik ve tasanm uygulamalari yapmak,

h - Her tiirlii pazarlama, reklamcihk, tabela ve baski i§lerini yapmak ve
bunlarla ilgili grafik ve tasanm uygulamalan yapmak,

i - Her turlii oto yan sanayi parcalan imal etmek, makine ve
yapmak, bunlan yurt ici ve yurt disinda p

i - Her tiirlu oto yan sanayi parcalan ;mal etmek, makine ve ekipdwni im^H^
yapmak, bunlan yurt ?ci ve yurt disinda pazarlamak ve satisini ^rjmak^

j - §irketin konulan .ile ilgili her tiirlii resmrj^®
ilialelere ginnek ve teklif vennek,

h

actigi

k - ihtiyaci olan elektrik, su, havagazi ve buna beazer tesisler ile telefon,

nut ve endiistriyel
ek, sgjyn almak,
buluAfeak. yurt
, li^an isletmek.

v

** if

j - Sirketin konulan i,le ilgili her tiirlii resmi ve gayri resmi laij|bfu§Eu^
ihalelere ginnek ve teklif vennek,

k - ihtiyaci olan elektrik, su, havagazi ve buna benzer tesisler^ftg5elefon,^

!
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teleks ve faks gibi haberlesme tesislerine sahip olmak, bunlann alimi, saturu,
devri ve kiralanmasi ile ilgili islemleri yapmak,

teleks ve faks gibi haberlesme tesislerine sahip olmak, bunlann alum, sahmi,
devri ve kiralanmasi ile ilgili islemleri yapmak,

I - Vukanda sayilan faaliyet konulan icin gerekli ham, yan mamiil ve mamiil
maddeyi ve sair malzemeyi yurtiginden ve yurtdismdan satin almak, yurtici
ve yurtdismda satmak,

1 - Yukanda sayilan faaliyet konulan icin gerekli ham, yan mamiil ve mamiil
maddeyi ve sair malzemeyi yurticinden ve yurtdismdan satm almak. yurtici
ve yurtdisinda satmak,

m - Mevzuu ile ilgili yurt icinde '"e yurtdisinda magazalar acmak, acilan
magazalan isletmek, mumessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler
vennek ve almak,

m - Mevzuu ile ilgili yurt icinde ve yurtdisjnda magazalar acmak. acilan
magazalan isjetmek, mumessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler
vennek ve almak,
n- 0;:el hastane, tip merkezi, diyaliz merkezi, huziuevi. kres, cocuk bakim
evleri, tibbi talilil ve rontgen laboratuarlari ve sair saghk tesisleri acmak,
i§letmek, donatmak, kiralamak veya kiraya vennek, almak, satmak, evde
tedavi ve bakim hizmetleri sunmak,
o- Hastanenin teknik personelini yetishnnek icin gerekli kuruluslan
j^justiinnak ve isjehnek veya bu gibi kurulusjar vasitasiyla liizumlu eleman
^jbtistinnek,
^ T H e r nevi hastane, tip merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kres ve cocuk
bakimevi, tibbi tahli ve rontgen laboratuarlan ve sair saghk tesislerinde
kullanilan makine, alet edavat. sihhi malzeme, kimyevi madde ve ilaglan
imal etmek, ithal etmek, ihrac etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya
vennek
p- Poliklinik ve klinikler tesis etmek, , genetik, patoloji ve radyoloji
laboratuarlan kunnak. gida kontrol testleri ile cevre ve endiistriyel test
hizmetleri veren laboratuarlar kunnak, isletmek, satm almak, satmak,
kiralamak, kiraya vennek,
p£=3Tjbbi tedavilerde veya sanayide veya baska amaclarla kullanilmak iizere
j(c6k liucrclerden veya canli hiicrelerden veya kaynagi canli hiicreler olan
Wyfejoji% malzemelerden mamul uriinler gelistinnek, bu iiriinlerin
"istirilriiesi icin gerekli laboratuarlan kunnak, isjetmek, satin almak,
Irak, k}ralamak, kiraya vermek
ft
n kani kaynakh olanlar dahil her turlii canli hiicrenin uzun donemli
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saklanmasmi saglamak uzere gereken tesisleri kunnak, isletmek, satin almak,
satmak, kiralamak, kiraya vennek,
s- Her tiirlii optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazlan imal etmek, illlfll
etmek, ihrag etmek, almak ve satmak
t- §irkette calisan personelin yararlanmasi icin gerekli her tiirlii kulMtel.
sosyal ve medeni ihtiyaclan karsilayacak tesisler kunnak, donatmak
iktisap etmek, bilfiil isletmeci marifetiyle faaliyette bulundunnak,
| u - Ortakligm mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetistinnek icin kultii'" \^<®
jpgrenim vakfi kunnak,
I.
C i ' E c z a deposu acmak, isjetmek, kiralamak ve kiraya vennek.

\

v- Beyaz esya ve elektronik cihazlar ile her tiirlii haberlesme cihazinin attlW
ve satimini yapmak.
Sirketin yukanda yazih amaclanni
gosterebilecegi konular sunlardir:

gerceklestirmek

icin

faaliyet

1. Sirket, sinai, ticari, zirai, gida, mali. gayrimenkul, insaat, taalihiit, petrol,
petrol iiriinleri, telekomiinikasyon ile her turlii ta§imacilik, otomotiv,
madencilik, enerji iiretim, enerji dagitimi, dogalgaz dagiiimi, enerji ve
dogalgaz toptan sahsi veya turizm sektorii konulan ile istigal eden sirketler ile
her tiirlii banka, finans kurumu, aiaci kurum, sigorta, yatmm ortakligi,
factoring ve fmansal kiralama ve diger alanlarda faaliyet gosteren sirketleri
bizzat kurabilir. Kurulmus. olanlara ortak veya hissedar sifati ile katilabilir,
idarelerini iistlenebilir. Bu lnaksatla kuidugu veya istifake uygtts gordiigii
yerli veya yabanci sirketiere ayni veya nakdi sennaye koyabilir/Sennaye
Piyasasi Mevzuah'nin ortiilu kazanc aktanmina iliskiiVduzenlej»deri sakhdir.

Sirketin yukanda yazih amaclanni
gosterebilecegi konular sunlardir:

gergekleshnnek

icin

faii%<£l!

3.1. SIRKET KURMA , ISTiRAK TESiSI VE ELDEN C I K A R M A s
Sirket yukanda detaylan verilen sektorlerde faaliyet gdsterecek sirketlen iilf
her turlii banka, finans kurumu, araci kunim, sigorta, yalinm ortaMtga.
factoring, finansal kiralama ve diger alanlarda faaliyet gosteren shkicifaii
bizzat kurabilir, kurulmu§ olanlaia ortak veya hissedar sifao ile katilaMKii):
idarelerini iistlenebilir. Bu maksatla kuidugu veya istirake uygun gordigfi
yerli veya yabanci sirketiere ayni veya nakdi sennaye koyabilir. Sennaye
Piyasasi Mevzuati'nm ortiilii kazanc aktanmma iliskin duzenlemeleri sal
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2. Yahnm hizmetleri ve faaliyeu^ri^fln^^ff^a^^i^ii^^^aydiyla, §irket.
Borsa ici veya Borsa di§inda §irketleiy oYtik yia 6fl8f^>aylanni alabilir,
satabilir, devredebilir, bunlan baska paylaila degistirilebilir, ijehin edebilir ve
diger ortaklann hisselerini rehin alabilir. Turk Ticaret Kanunu ve sennaye
K

i

1

3.2.1SLETM E VE Y A T I R I M F A A L I Y E T L E R I :
a. Yatinm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde ohnamak kaydWa? strifee^
Borsa ici veya Borsa disinda sirketiere ortak olabilir, paylarinlr^aj&bijir,
satabilir, devredebilir, bunlan baska paylarla degistirilebilir, rehin edebffil^esi
diger ortaklann hisselerini rehin alabilir. Tuiik Ticaret Kanunu ve Sennaye
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piyasasi mevzuati gergevesinde kendi paylanni iktisapt edebilir, rehin alabilir.

Piyasasi Mevzuati gergevesinde kendi paylanni iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Sirket, sennaye veya yonetimine katildigi veya katilmadigi sennaye
sjrketlerinin faaliyet konulanna uygun yatinmlarla kapasiteyi aittiran, kaliteyi
lslah eden veya maliyeti diisiiren tevsi veya yenileme yatinmlan ile ilgili on
etiitler yapabilir. Bunlann fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek
mali imkani oldugu takdirde, bunlara Sermaye Piyasasi mevzuahne uymak
kosuluyla yukanda yazih usullerle sennaye istiraklerinde bulunabilir.

b. §irket, sermaye veya yonetimine katildigi veya katilmadigi sennaye
sirketlerinin faaliyet konulanna uygun yatinmlarla kapasiteyi arttiran, kaliteyi
lslah eden veya maliyeti diisiiren tevsi veya yenileme yatinmlan ile ilgili on
etiitler yapabilir. Bunlann fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek
mali imkani oldugu takdirde, bunlara Sermaye Piyasasi mevzuatina uymak
kosuluyla yukanda yazih usullerle sermaye istiraklerinde bulunabilir.

4. SJiket, yeni yatinm konulanni arastirarak bunlara ait etiit ve incelemeleri
yapabilir veya yaptirabilir. Uygun gordiigii yatinm konulanni gerektiginde
diger sermaye ve balkm i§tiraki ile kuracagi sirketler vasitasi ile veya
dogradan dogruya gergeklestirebilir.

c. Sirket, yeni yatinm konulanni arastirarak bunlara ait etiit ve incelemeleri
yapabilir veya yaptirabilir. Uygun gordtigu yatinm konulanni gerektigind|r
diger sennaye gruplari ve halkin istiraki ile kuracagi sirketler vasitasiyja
gergeklestirebilir.
#&tj
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3.3. FiNANSMAN I S L E R I :
5. $irket, kendi veya sennaye yonetiinine katildigi shketlerin ve bunlara bagh a. Sirket. kendi veya sennaye yonetimine katildigi sirketlerin ve bunla
kurum ve isletmelerin ihtiyaglan icin bankalardan, dis kredi miiesseseleri ve kurum ve isletmelerin ihtiyaglan igin bankalardan, dis kredi muessesel
finnalardan teminath veya teminatsiz kisa, orta veya uzun vadeli krediler finnalardan teminath veya teminatsiz kisa, orta veya uzun vadeli kredi"
alabilir, seirnayelerine veya yonetimine katildigi sirketiere ve bunlara bagh alabilir, seirnayelerine veya yonetimine katildigi sirketiere ve bunlara bagh
kurum ve isletmelere miinhasir olmak ve yatinm hizmetleri ve faaliyetleri kurum ve isjetmelere miinhasir olmak ve yatinm hizmetleri ve faaliyetleri
niteligin de olmamak kaydiyla teminath veya teminatsiz finansman niteligin de olmamak kaydiyla teminath veya teminatsiz finansman
yardimlannda bulunabilir.
yaidimlannda bulunabilir.
6. Sirket, sennayesine katildigi §irketlerin, bankalardan veya diger kredi
muesseselerinden alacaklan krediler, ihrag edecekleri tahviller veya alislar
dolayisi ile olusan borclan igin kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karsihk
gerekirse, sahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, verecegi
kefalet ve garantiler icin piyasaya snrtlanna uygun bir karsihgi sirketlerden
tahsil edebilir.

b. Sirket, sennayesine ve yonetimine katildigi §irketlerin, bankalardan veya
diger kredi muesseselerinden alacaklan krediler, ihrag edecekleri tahviller
veya alislar dolayisi ile olusan borglan igin kefalet veya garanti verebilir.
Bunlara karsihk gerekirse, §ahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler
alabilir. verecegi kefalet ve garantiler igin piyasaya saitlarma uygun bir
karsiligi sfrketlerden tahsil edebilir.

Sirketin kendi adina ve 3. kisiler lehine, garanti, kefalet, te
ipotek daliil rehin hakki tesis ehnesi hususlannda Seimaye!
gergevesinde belirlenen esaslara u y u l i i j ^ 5 j j * * ^ y | ^

c. Sirketin kendi ve istirak ettigi shketler adina veya 3. kisiler lehine, garanti^.^
kefalet, teminat veimesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis ^fifiesi ^ ~
hususlannda Sennaye Piyasasi mevzuati gergevesinde belirlenen^saslaja
*<.
uyulur.
/'
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7. Sirket ve §irket'e bagli snketh^ferrrnV Yeftiirfltfi VeVa\z
borglanabilir, borg verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
35

d. Siiket, seimaye ve yonetimine istirak ettigi sirketler lehine t e i r | i i » l i ^ \ # | ^
teminatsiz borglanablir, borg verebilir, sulh, tahkim, feragat, ]^\^,"^^r"^ ^'
yapabilir.
k<

«

\i
JJ

BAYSAN TRAFO R A D Y A T O R L E R I SANAYI V E TICARET A N O N I M S i R K E T I
ANA SOZLESME T A D I L METNJ

8. Sirket, yurt icinde ve yurtdismda her tiirlii nakit, menkul kiyinet. degerli
maden ve emtia iizerinde seimaye piyasasi mevzuati ve yiirurlukleki sair
mevzuat hiikumlerine uymak kaydiyla her tiirlii tasarrufta bulunabilir.

3.4. SERMAYE PIYASASI VE PLASMAN F A A L I Y E T L E R I :
a. §irket. yurt iginde ve yurtdismda her turlii nakit, menkul kiymet, degerli
maden ve emtia iizerinde, Sennaye Piyasasi Mevzuati ve yiirurliikteki sair
mevzuat hukumlerine uymak kaydiyla her tiirlu tasarrufta bulunabilir.

9. Sirket, resmi ve ozel kuruluslar ve istirak ettigi sirketiere gikanlacak
ikramiyeli, primli, para ve istiraki pay ile degistirebilen, erken odeme veya
riighan haklanna saliip her nevi talivili, yatinm hizmetleri ve faaliyetleri
niteliginde olmamak kaydiyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

b. Sirket, resmi ve ozel kuruluslar ve istirak ettigi sirketiere cikanlacak
ikramiyeli, primli, para ve istiraki pay ile degistirebilen, erken odeme veya
riighan haklanna sahip her nevi tahvili, yatinm hizmetleri ve faaliyetleri
niteliginde olmamak kaydiyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

10. Yatinm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydiyla konusu ile
ilgili komisyonculuk ve aracilik yapabilir, Yurtici ve yurtdisi banka veya
kredi kurumlanndan kisa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi, gayri nakdi ic ve
di§ krediler temin edip kullanabilir,

c. Sirket, yatinm hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydiyla
konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracilik yapabilir, yurtici ve yurtdisi banM
veya kredi kuramlanndan kisa, orta ve uzun vadeli ayni, nakdi. gayri nakdf i f
ve dis krediler temin edip kullanabilir.

11. Sennaye Piyasasi Mevzuati'nin ortiilii kazanc aktanmi duzenleinelerine
aykin olmamak sartiyla, istigal konusu ile ilgili olarak yerli ve yabanci
sirkeilerle yurt icinde ve disinda ortakliklar tesis edebilir, konusu ile ilgili
kurulmus sirketiere istirak edebilir veya yeni sirketler kurabilir, kurulmu§
veya kurulacak yerli, yabanci ve kamu ve ozel kurulu§lara ait muhtelif nevide
sirketlerin hisse senetleri, intifa senetlerini, ortakhk paylanm ve tahvillerini
satin alabilir, gerektiginde yatinm hizmetleri ve faaliyetleri nileliginde
olmamak kaydiyla satabilir,

d. Sitket, Seimaye Piyasasi Mevzuati'nin ortiilu kazanc akferun^.
diizenlemelerine aykin olmamak sartiyla, yukanda sayilan istigal koniilauVrleTj
ilgili olarak yerli ve yabanci sirketlerle yurt iginde ve dismda ortakliklar tesjs'''
edebilir, konusu ile ilgili kurulmus, §irketlere istiiak edebilir veya yen
sirketler kurabilir. kurulmus veya kumlacak yerli, yabanci ve kamu ve ozel
kurulusfara ait muhtelif nevide shketlerin hisse senetleri. intifa senetlerini,
ortaklik paylanni ve tahvillerini satin alabilir, gerektiginde yatinm hizmetleri
ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydiyla satabilir,

12. Sirket, harigten lnow-how, tekm'k bilgi, marka ve smai miilkiyete konu
olan haklan sadn alabilir veya kiralayabilir, bunlan diger kujBlu§lara satabilir
veya bu konularda di§ finnalarla anlasjnalar yaparak Miaiila§mahyi biitiin
mali sonuglan ile baskalanna devredebilir, gerekli izintae imriyajkln alabilir
ruhsatname, patent, lisans ve benze^gg^aYSHtf^Fb^(HaBtf^^"~ ' a hak
ve teklif haklannin alametifarika v#«af^41Hv^ifldfi^tersjto§€debilir. Her
Karsyolu Cd3Mo.87/A
tiirlu know-how anlasmalan yapabililw
Golciik / KVCALL!

3.5. MUSTEREK H I Z M E T L E R :
a. §irket, harigten know-how, teknik bilgi, marka ve sinai miilkiyece konu
olan haklan satm alabilir veya kiralayabilir, bunlan diger kuruluslara satabilir
veya bu konularda di§ firmalarla anlasmalar yaparak bu anlasmalan biitiin
mali sonuglan ile ba§kalanna devredebilir, gerekli izin ve imtiyazlan alabilir
ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi haklan alabilir, iferf^n^^s^
ve teklif haklannin alametifarika ve ticaret unvanlarmi iktisap e^ebilu;, her^f
» v
turlii know-how anlasmalan yapabilir.
g <n ^'/^

13. Sirket, istirak ettigi sirketler nezdinde, istirak ettigi shketlerin gahsma
konulanna dahil mallann alum, ithali, nakli, gumriiklemesi, depolamnasi,
sigorta edilmesi, mali istisareleri gibi i$leri yapabilir veya yaptirabilii. $irket,

i *•
b. Sirket, sermaye ve yonetimine istirak ettigi sirketlerin iht
galisma konulanna dahil mallann ahmi, ithali, nakli. g
depolamnasi, sigorta edilmesi, mali istisareleri gibi isleri y a p ^ i % ve^a

rl r
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sennayesine ve yonetimine katildigi sirketlerin isjetiminin devamliligi,
gelismesi ve yahnmlannin hizlanmasini temin igin, ihtiyac duyduklan cesitli
madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat i§lerinde
mutemet sifatiyla faaliyet gosterebilir, mamullerinin topluca pazarlamnasinm
organizatorlugunii yapabilir, bu amacla bu mal ve malzemeyi satin ahp ig ve
dis pazarda satabilir. Bu sirketlerin sinai faaliyetlerini kolaylastinnak igin
yerli ve yabanci firmalarm miimessilliklerini alabilir, bu sirketlerin genel
bayilik ve acenteligini iistlenebilir.Bu sirketler hesabma ve kendi namina veya
onlar nam ve hesabina yurtigi ve yurt disi ihalelere katilabilir veya kendi nam
ve hesabina katildigi ihalelerden dogan hak ve borglan bu sirketiere
devredebilir.

yaptuabilir. Sirket, sennayesine ve yonetimine katildigi sirketlerin isletiminin
devamliligi, gelismesi ve yannmlannin hizlanmasini temin igin, ihtiyag
duyduklan gesitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir
edebilir. ithalat isleriride mutemet sifattyla faaliyet gosterebilir, mamullerinin
topluca pazarlanmasmin orgamzatorliigunii yapabilir. bu amagla bu mal ve
malzemeyi satin ahp ig ve dis. pazarda satabilir. Bu shketlerin smai
faaliyetlerini kolaylastmnak igin yerli ve yabanci finnalann mumessilliklerini
alabilir, bu sirketlerin genel bayilik ve acenteligini iistlenebilir.Bu sirketler
hesabina ve kendi namina veya onlar nam ve hesabma yurtigi ve yurt di§i
ihalelere katilabilir veya kendi nam ve hesabina katildigi ihalelerden dogan
hak vs borglan bu sirketiere devredebilir.

14. Sirket, istirak ettigi sirketler nezdinde, sirketlerin aldiklan mallari
bayilikler kurarak veya magazalar agarak toptan ve perakende .satabilir.
Etuttsn satisa kadar pazarlamanin gerektirdigi nakliye depolama, ayirma,
ambalajlama gibi biitiin hizmetleri yapabilir veya yaptirabilir.

c. Sjrket, istirak ettigi sirketler adma, shketlerin aldiklan ve/veya sattiklarj^,**;
mallari bayilikler kurarak veya magazalar agarak toptan ve perakpnjte
satabilir. Etutten satisa kadar pazarlamanin gerektirdigi nakliye depgiai
ayirma, ambalajlama gibi biitiin hizmetleri yapabilir veya yaptirabilir. i

15. $rrket, ta§it araci edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin
alabilir, iizerinde her turlii hukuki tastirrufta bulunabilir.

3.6. G A Y R I M E N K l L TASARRUFLARI:
a. Sirket, kendi adma veya sermaye ve yonetimine katildigi suketlef^adinlfe
tasit araci edinebilir. kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin ala^fe
iizerinde her tiirlii hukuki tasarrufta bulunabilir.

16. Sirket, amag ve konusunu gergeklestinnek ve/veya kar etme yetenegi ve b. S'rket, amag ve konusunu gergeklestinnek ve/veya kar etme yetenegi ve
potansiyelini realize edebilmek igin, yurt iginde ve yurt di§inda, bina, arsa, potansiyelini realize edebilmek igin. kendi adma veya sennaye ve yonetimine
arazi ve sair her tiirlii ta§inmazlan hissesiz veya hisseli satm alabilir, kat kanldigi sirketler adma , yurt iginde ve yurt dismda, bina, arsa, arazi ve sair
karsitiginda konutlar, isyerleri insa ettirebilir, insa edilenleri satm alabilir, her tiirlii tasinmazlan hissesiz veya hisseli satin alabilir. kat karsihginda
satabilir, kismen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir. pazarlayabilir, konutlar, isyerleri insa ettirebilir. in§a edilenleri satm alabilir, satabilir,
trampa edebilir, parsellere bolereY hakiki ve hiikmi salnslara satmak iizere kismen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir pazarlayabilir, tiampa
gerekli hukuki mali ve ticari i§lemler ile mevzii imar projeleri ve diger edebilir, parsellere bolerek hakiki ve hiikmi §ahislara sannak iizere gerekli
projelerin yapimi ile intifa, irtifa, siikna, tapu cins tashihi, kat irtifaki, kat hukuki mali ve ticari islemler ile mevzii imar projeleri ve diger projelerin
mulkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferag verebilir ve bu kojjujarla ilgili yapinu ile intifa, irtifa, siikna, tapu cins tashihi, kat irtifaki, kat miilkiyeti,
ifraz, tevhid yapar, devir ve ferag verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt
olarak yurt iginde ve dismda miisavirlik ve danismanli^nizmetlerin(
bulunabilir, sahip oldugu ve olacagi varliklari isletebilir ve isKmrebUij^Suiiii iginde ve disinda miisavirlik ve danismanhk hizmetlerinde bulunabilir^sSHrfp^
yapilann restorasyonu, bolge ve
\nct&^^t^^1^S^Ssffff0S^\an\ax\ oldugu ve olacagi varliklari isjetebilir ve isjettiiebilir, tarihi ^yapilani '
yapabilir veya yaptirabilir, al l § veri^ ^*^^(M^^^^^G^ ^SjJ§^"iiI eri n i n restorasyonu, bolge ve metropolitan planlamasi, imar planlan yaftaojjir^fe;
hazirianmasi. alis veris merkezi, ofis, k c r f m r ^ ^ j m ^ k ^ . ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r . ticari yaptuabilir, ahsveris alanlannm ig yerlesimlerinin hazulanmasf alis?
park ve buna benzer yerlerin kurulus v*rflTgiMJ5wyc>fiiiJ*fldlJ«i?fli,6p£zarlama merkezi, ofis, konut, i§ merkezi, ticari depolar, ticari park ve lllina
ve istetmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu istemler igin yerleiin kurulus ve organizasyon liizmetlerini, pazarlama ve i
!
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analiz ve entegrasyon islerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarim
ifa edebilir.

yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. bu islemler igin analiz ve entegrasyon
islerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalanni ifa edebilir.

17. Sirket, Gayrimenkuller iizerinde gerek sirket lehine veya aleyhine ve
gerekse 3. §ahislar k:hine her tiirlii ipotek tesis edebilir. Sirket, kendi borcu
veya 3. sahislann borcu igin ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3.
kisilere kefalet verebilir. Sirket lehine tesis edilen ipotekleri kismen veya
tamamen kaldinr, fe'k eder, tebdil ve tecdit edebilir Aynca gayrimenkuller
iizerinde sirket leh ve aleyhinde her tiirlu hak ve miikellefiyetler tesis edebilir
ve kaldirabilir. Sirket, gayrimenkuT iizerinde kat irtifaki ve kat mulkiyeti tesis
eder veya bunlan feshedip kaldirabilir. Sati§ vaadinde bulunabilir, yapilan
sahs vaatlerini sirket adina kabul edebilir. Ncterliklerde satis vaadi
sozlesmelerini akdeder, shketin leh ve aleyhinde yapilan satis vaadi
sozlesmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satis; vaadi sozlesmelerini tapu
siciline serh ettirebilir ve serhleri kaldirabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve
ifraz islemlerini yaphrabilh.

c. §irket, Gayrimenkuller iizerinde gerek shket lehine veya aleyhine ve
gerekse 3.sahislar lehine her tiirlii ipotek tesis edebilir. $hket, kendi borcu
igin veya 3.saluslarin borcu igin ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve
3.kisiiere kefalet verebilir. Sirketin kendi adma ve iigiincti kisiler lehine ,
garanti. kefalet, teminat vennesi veya ipotek dahil rehin hakki tesis ehnesi
hususlannda Sennaye Piyasasi Mevzuati gergevesinde belirlenen esaslara
uyulur.
Sirket lehine tesis edilen ipotekleri kismen veya tamamen
kaldirabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Aynca gayrimenkuller
iizerinde §irket leh ve aleyhinde her tiirlu hak ve miikellefiyetler tesis edebilir
ve kaldirabilir. Sirket. gayrimenkul iizerinde kat irtifaki ve kat mulkiyeti tesis
eder veya bunlan feshedip kaldirabilir. Satis vaadinde bulunabilir, yapilan
satis vaatlerini sirket adma kabul edebilir. Noterliklerde satis vaadi
sozlesmelerini akdeder, sirketin leh ve aleyhinde yapilan satis vaadi
sozlesmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Sati§ vaadi sozlesmelenni A$fHi
siciline §erh ettirebilir ve §erhleri kaldirabilir. Gayrimenkullerde tevh|t *e
ifraz jslemlerini yaptirabilir.
t - <5

18. $irkef in amag ve konusu ile ilgili olarak her tiirlii hukuki tasarrufundan
dogan hak ve alacaklannin tahsili veya temini igin icra, ipotek, menkul rehni,
isletme rehni ve kefaletten istifade edebilir. ayni ve sahsi her nevi teminat
alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil islemlerinde bulunabilir.

d. Shket, sennaye ve yonetimine katildigi shketlerin amag ve koiiusu^ikT'r^
ilgili olarak her tiirlu hukuki tasarrufundan dogan hak ve alacaklannin tahsiliH
veya lemini igin icra, ipotek, menkul rehni, i§letme rehni ve kefaletten istifade
edebilir, ayni ve sahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda
terkin ve tescil islemlerinde bulunabilir,

19. S'tket, yukanda belirtilen islen yasalann miisaade ettigi hallerde bu
yasalara uygun olarak yurt di§inda da yapabilir, yabanci ve yerli diger
shketlerle yurt disinda ve iginde isbirliginde bulunabilir,/f5unlarla\birlikte
sirketler kurabilh. Mali mesuliyetin payla§ilmasuia dauanan aj/asmalar
yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararma olduguX ojg^j^abanci
sennayenin gelmesini saglamak igin f j j ^ t ) i ^ f f i ^ | ^ ) f l f r f l j f a t e

e. Shket. yukanda belirtilen isleri yasalann miisaade ettigi hallerde bu
yasalara uygun olarak yurt disinda da yapabilir, yabanci ve yerli diger
shketlerle yurt di§inda ve iginde isbirliginde bulunabilir, bunlarla birlikte
sirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylasilmasina dayanan anlasmalar 5 i
yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararina oldugu olgiide yabanci
seimayenin gelmesini saglamak igin tesebbuslerde bulunabilir.

LE[
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20. Sirket Turk Ticaret Kanunu, S e r i ^ C T S S g S p ^ a ^ y i ^ M ^ l i mevzuat
hukumlerine gore tahvil ve b o r g h j « ^ f ^ I ^ ^ y T g l | ^ ^ ^ , ^ i g « r sennaye
piyasasi araglanni ihrag edebilir. Sirket Yonetim Kurulu, tahvil ve borglanma
araci niteligindeki diger sermaye piyasasi araglanni ihragyetkisine hazdir.
z

ft* <*

f. §hket Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgib^mevzua^
hukumlerine gore tahvil ve borglanma araci niteligindeki diger<$egtta
piyasasi araglanni ihrag edebilir. §irket Yonetim Kunilu. tahvil v« bjOa^l
araci niteligindeki diger sennaye piyasasi araglanni ihrag yetkisir|b h ^ d l
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21. Konusu ile ilgili sirketlerin cikardigi sennaye piyasasi araglanni yatrrun
hizmetleri ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydiyla satm alabilir,
gerektiginde satabilir.

g. Konusu ile ilgili sirketlerin gikardigi sennaye piyasasi araglanni yatinm
hizmederi ve faaliyetleri niteliginde olmamak kaydiyla satin alabilir,
gerektiginde satabilir,

22. Sennaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hukumlerine bagli kalmak
kaydiyla, Sennaye Piyasasi Kanunu ortiilii kazanc aktanmi diizenleinelerine
aykinlik teskil ehnemesi, gerekli oze durum aciklamalarnun yapilmasi ve yil
iginde yapilan bagislann genel kurulda ortaklann bilgisine sunubnasi ve
yapilacak bagisin smirimn genel kurulca belirlenmesi sartiyla. kendi amag ve
konusunu aksatmayaeak sekilde, genel butgeye dahil dairelere katma biitgeli
idarelere, il ozel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanman
vakillara kamu menfaatlerine yararli sayilan demeklere, bilimsel arastnma
gelisrirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulusjara universitelere ogretim
kurumlanna ve bu gibi kisi veya kummlara yardim ve bagista bulunabilir,

3.7. SOSYAL F A A L I Y E T L E R :
$irkei, Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hukumlerine bagli kalmak
kaydiyla, Sermaye Piyasasi Kanunu ortiilu kazang aktanmi diizenlemelerine
aykinlik teskil etmemesi, gerekli ozel durum agiklamalarinin yapilmasi ve yil
iginde yapilan bagisjarm genel kunilda ortaklann bilgisine sunulmasi ve
yapilacak bagisin simrinin genel kurulca belirlenmesi sartiyla, kendi amag ve
konusunu aksatmayaeak sekilde, genel butgeye dahil dairelere katma biitgeli
idarelere, il ozel idarelerine, bakanlar kurulunca \ergi muafiyeti tanman
vakiflara kamu menfaatlerine yararli sayilan demeklere, bilimsel aia§tirma,
gelistirme faaliyetinde bulunan kurum ve kurulu§lara universitelere ogretim
kuruntiarina ve bu gibi kisi veya kurumlara yardim ve bagista bulunabilir,
3.8. DIGER I§LER :
a. Sirket, saglik hizmetlerinin gelistirilmesi amaciyla, sennaye ve y6Qerjrrt|iie^
katiiacagi sirketler araciligi ile hastane, tip merkezi, otel, motel, tat1^k"oy1l»
tatil konutlan, egitim, dinlenme ve eglence yerleri, lokanta, kafeterya. %sjh'hv
ilET
banyo, yaz ve ki§ sporlan igin tesisler insa edebilir, kiraya verebilir, satabr
bu sekilde diger girisjmcilerce olu5turulmu§ yerleri kiralayabilir, satm
alabilir, isjetebilir, islettirebilir,
(

v

b. Shket elektrik piyasasi mevzuatma uygun olmak ve EPDK ' dan yasal
izinleri almak kosuluyla, sennaye ve yonetimine katiiacagi shketler macihgi
ile kendi elektrik ve i s i enerjisi ilrciyacim karstiamak uzere otoprodiiktor
lisansi gergevesinde iiretim tesisi kurabilir, elektrik \ isi enerjisi uretebilir,
urehm fazlasi olmesi halinde soz konusu mevzuat ve yasal izinler
gergevesinde, uretilen elektrik ve isi enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi
diger tuzel kisjlere ve serbest tuketicilere satabilir.
c. Sirket. sennaye ve ydnetimine katiiacagi §irketler araciligi ile daha giiglii
.ve daha etkin bh otokontrol sistemi kurmak amaciyla, 213 sayih Vergi Usui
^Kanunu gergevesinde kullamlan belgeleri Maliye Bakanligi ve /veya
|Defterdarhktan ahnan izin dogrultusunda kendi ihliyaglan igin anlasmah
"'matbaa sifatiyla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygultunasina
dahil olabilir,

<.*
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d. $irket, sennaye ve yonetimine kahlacagi sirketler araciligi ile be§eri ve
veteriner tababette kullamlan tibbi fannasotik uriinlerin, immunolojik
preparatlann, kan iirunlerinin , majishal ilag ve ofisinal ila? uretiminde
kullaiulan baslangic maddelerinin ve malzemeJerinin, kozmotiklerin,
kozmosotiklerin, sihhihijyenik tibbi madde ve malzemelerin , diagnosrik
uriinlerin, bitkisel ilaglarin ve digei preparatlann . tuketiciye giivenli ve
istenen kalitede sunulmasini ve gerektiginde hatah, salite veya bozulmus
iiriinlerin piyasadan geri gekilmesini saglamak iizere; sozkonusu madde ve
uriinlerin toptan alunmin . satimimn , giimriik tarife cetvelinde yazih biitiin
mallann ithalat ve ihracatinin , muhafazasimn, nakliyesinin ve bu konularda
yapilacak olan islemlerin uygun sartlarda yururiilmeshii saglayabilir.
j/f^
V
e. Siiket, sermaye ve yonetimine katiiacagi sirketler araciligi yukanda^adi
gecen konular ile ilgili emtia veya miistahzar iizerine miimefsim'k,
komisyonculuk ve acentahklar alabilir, verebilir
f. Sirket, sennaye ve yonetimine kahlacagi shketlerin konusu ile ilgili o\l
imtiyaz , ruhsatname. patent ve ihtira berati alabilir, marka tescil ettirebiff
veya baskalan tarafindan ahnmis ise buidan devir alabilir,
Yukanda gosterilen konulardan baska ileride sirket icin faydali ve gerekli
goralecek baska islere girisilmek istenildigi takdirde Yonetim Kumlu'nun
teklifi iizerine keyfiyet Genel Kurulun onayina sunulacak ve olumlu karar
almdiktan sonra sirket bu isleri de yapabilecektir.

g. Yukanda gOsterilen konulardan baska ileride shket igin faydali ve gerekli
goriilecek ba§ka islere girisilmek istenildigi takdirde YOnetim Kurulu'nun
teklifi iizerine keyfiyet Genel Kurulun onayina sunulacak ve olumlu karar
almdiktan sonra §irket bu isleri de yapabilecektir.

Sirketin amag ve konusu da dahil olmak iizere esas sozlesmede degisjklik
yapilmasi halinde, Sennaye Piyasasi Kumlu'ndan uygun goriis ve Giimriik
ve Ticaret Bakanligi ile yasalann ongordugii diger mercilerdyerTgereKS\izinler
alinacaktir

h. §irketin amag ve konusu da dahil olmak iizere esas sSzlesinede degisiklik
yapilmasi halinde, Sennaye Piyasasi Kumlu'ndan u^gHfFgSrus.. ve Giimriik
ve Ticaret Bakanligi ile yasalann ongordugii digejphercilery^'ggr^kli izinler
alinacaktir.
ff^
^ *<£V \
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SIRKETIN MERKEZI
MADDE:4

SIRKETIN MERKEZI
MADDE:4

§irket'in merkezi Kocaeli ili, Golciik ilgesi'ndedir. Adresi: Yazhk Yeni Mah.
D-130 Karayolu Cad. No:87/A Golciik/Kocaeli ' dir. Adres degisikliginde
yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan
ettirilir ve aynca Sanayi ve Ticaret Bakanhgina bildirilir. Tescil ve ilan
edilmis adresi nden aynhm§ olmasma ragmen yeni adresini stiresi igersinde
tescil ettirmemis sirket igin bu durum fesih sebebi sayihr.

Sirkei'in merkezi Istanbul ili, Bakirkoy ilgesiYidedir. Adresi: Senlikkoy
Mah. Catal Sok. No:7A/I Bakirkoy-Florya/istanbul' dur. Adres
degi§;kliginde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Tiirkiye Ticaret Sicil
Gazetesine ilan ettirilir ve aynca Sanayi ve Ticare*. Bakanhgina bildirilir.
Tescil ve ilan edilmi§ adresinden aynhnis olmasma ragmen yeni adresini
stiresi igersinde tescil ettirmemis sirket igin bu durum fesih sebebi sayihr.
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