
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT                                                       

TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI 

ESKİ METİN  

 

Madde 3 

ŞİRKETİN ÜNVANI 

 

Şirketin ünvanı Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik 

İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. 

 

 

YENİ METİN 

 

Madde 3 

ŞİRKETİN ÜNVANI 

 

Şirketin ünvanı “Pamukova Yenilenebilir Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi”dir. 

 

 

 

Madde 6 

AMAÇ VE KONU 

 

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye 

alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen 

elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile 

iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik 

piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki 

konularda faaliyette bulunacaktır.  

 

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi 

kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, 

kiraya vermek,  

2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan 

satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış 

lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere 

ikili anlaşmalar yoluyla satmak,  

3) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kontrol 

oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik 

enerjisi üretim ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak 

ilişkisine girmek,  

4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kurulmuş veya 

kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile 

iştirak ilişkisine girmek.  

 

Diğer taraftan şirket, amaç veya konusu ile ilgili hususları 

gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak 

kaydıyla aşağıdaki konuları ile de iştigal edebilir; 

1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, 

mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık 

faaliyetlerinde bulunmak, 

2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve 

yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın 

almak ve satmak, 

3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri 

kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 

4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul 

ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunIarı 

işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve 

vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, 

terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri 

yapmak, şirketin leh ve  aleyhine ayni haklar tesis 

etmek, 

5) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve 

yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa 

vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve 

müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak 

6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya 

yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve 

yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte 

Madde 6 

AMAÇ VE KONU 

 

Şirket, başta hidroelektrik santral, rüzgâr santrali, jeotermal 

santral ve güneş enerjisi santrali olmak üzere her türlü 

elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, 

kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik 

enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal 

eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik 

piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki 

konularda faaliyette bulunacaktır.  

 

1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi 

kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, 

kiraya vermek,  

2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan 

satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış 

lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere 

ikili anlaşmalar yoluyla satmak,  

3) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kontrol 

oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik 

enerjisi üretim ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak 

ilişkisine girmek,  

4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kurulmuş veya 

kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile 

iştirak ilişkisine girmek.  

 

Diğer taraftan şirket, amaç veya konusu ile ilgili hususları 

gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak 

kaydıyla aşağıdaki konuları ile de iştigal edebilir; 

1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, 

mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık 

faaliyetlerinde bulunmak, 

2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve 

yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın 

almak ve satmak, 

3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri 

kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, 

4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul 

ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunIarı 

işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve 

vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, 

terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri 

yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis 

etmek, 

5) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve 

yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa 

vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve 

müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak 

5) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya 



bulunmak, 

7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut 

veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik 

organizasyonlarını sağlamak, 

8) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, faaliyet konusu 

ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye 

şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı 

sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları 

kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların 

hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek 

kaydıyla almak ve satmak, 

9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari 

yatırımlarda bulunmak, 

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, 

(know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını 

iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar 

üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, 

 

İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİ 

 

1) Yap işlet devret ve yap işlet modelleri ve barajlar, 

regülatörler ve sulama kanallarının, enerji 

sektörüne ilişkin her türlü tesisin fizibilite 

raporlarını ve projelerini hazırlamak, inşa etmek ve 

işletmek.  

2) Konutlar, işyerleri, okullar, hastaneler, fabrikalar, 

atölye binaları, ibadet yerleri, spor tesisleri, 

istasyonlar, anıtlar, turistik ve zirai tesisler, 

tüneller, barajlar, kanallar, mendirekler, sulama 

tesisleri, kanalizasyonlar, yollar, köprüler, sanat 

yapıları, limanlar, iskeleler, demir yolları, park ve 

bahçeler, bordür ve dekapaj işlerini yapmak veya 

yaptırmak.  

3) Fabrika ve tesislerin komple yapım ve montaj 

işlerini, petrol boru hatları, diğer boru hatları, 

yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji 

nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havai nakil 

hatları, yapım ve montaj işlerini, onarım, değişim, 

ve rekreasyon işlerini yapmak. 

4) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çelik, beton, 

kargır, ahşap ve prefabrik inşaatlar yapmak.  

5) İnşaat konuları ile ilgili olarak resmi ve özel 

taahhütlerde bulunmak.  

6) Her türlü demir, çelik, saç, tuğla, çimento, kireç, 

kiremit, kum, çakıl, kereste boya ve bilumum 

inşaat malzemelerini almak, satmak ve imalatını 

yapmak.  

7) İnşaat sıhhi tesisat ve kalorifer malzemeleri alım, 

satım, pazarlaması pik ve demir olarak su ve 

kalorifer makineleri ve ekleme parçaları, bunlarla 

ilgili emtia alım satımı ve pazarlamasını yapmak. 

 

MÜHENDİSLİK PROJE VE MÜŞAVİRLİK 

 

1) Şehircilik, mimarlık, dekorasyon, inşaat 

mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine 

mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji 

mühendisliği, harita mühendisliği, ulaşım planlama 

peyzaj mimar mühendisliği, vb bilumum mimarlık 

ve mühendislik hizmetlerini yapmak veya 

yaptırmak ilgili projelerinin yapılması veya 

yaptırılması bu projelerin tamamının veya bir 

kısmının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara 

yaptırılması. 

2) Yukarıda belirtilen meslek dalları ile ilgili yapılmış 

veya yapılacak projelerin uygulanması için mesleki 

yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve 

yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte 

bulunmak, 

6) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut 

veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik 

organizasyonlarını sağlamak, 

7) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, faaliyet konusu 

ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye 

şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı 

sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları 

kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların 

hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek 

kaydıyla almak ve satmak, 

8) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari 

yatırımlarda bulunmak, 

9) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, 

(know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını 

iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar 

üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, 

 

ŞİRKET BU AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLEŞ-

TİREBİLMESİ İÇİN:  

 

1) İç ve dış bankalardan, devletten ve piyasadan, 

uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir. 

Her türlü kredi sağlar.  

2) Temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, 

bayilik, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt 

pazarlamacılık ve ticaret işlemleri iştigal edebilir.  

3) Şirket konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz 

mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya 

verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızayı 

taksim edebilir. Sermaye piyasası mevzuatına 

uygun olmak şartıyla, Şirkete ait veya başkalarına 

ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek, rehin ve 

kendi üstüne tescil ettirmek, ipotek vermek ve 

almak, gerektiğinde fekketmek, bunlar üzerinde 

doğmuş ve her türlü hakları iktisap etmek.  

4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Şirketin ele 

aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel 

kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse 

ortaklıklar kurmak, konusu ile ilgili faaliyet 

gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye vaz 

etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınaî 

işletmelere iştirak etmek.  

5) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili 

faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel 

kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü 

ortak faaliyetlere girişmek ve ortaklıklar tesis 

etmek. Şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme 

karşılığı kiraya vermek. Konusu ile ilgili olarak 

meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık 

veya sahiplik haklarını gerektiğinde, yatırım 

hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak 

kaydı ile satmak, devretmek veya elden çıkartmak.  

6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Kanunlar ve 

mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve 

konularına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı 

sermaye ortaklıkları kurabilir, lisans, imtiyaz, telif, 

ihtira beratı, ticaret unvanı ve fabrikasyon marka 

ve alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap 

edebilir, kullanabilir, devredebilir, satabilir, 

kiralayabilir ve kiraya verebilir.  



ve idari kontrollük hizmetlerinin yapılması veya 

üçüncü şahıs veya kuruluşlara yaptırılması.  

3) Yukarıda anılan projelerle ilgili olmak üzere 

bunların tatbiki için müteahhit firma olarak 

üstlenmek, müteahhit firmaya devretmek veya 

taşeron firmaya yaptırmak.  

4) Şirket konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, 

geliştirme ve ekonomik etütler yapılması veya 

yaptırılması ve konu ile ilgili teknik müşavirlik 

hizmetleri verilmesi.  

5) Mimari projelerini yapmak ve uygulamak bunun 

için gerekli olan bitki, malzeme, araç ve gerecin 

imalatı ve pazarlamasını yapmak. Belediyenin 

peyzaj uygulama, proje, park ve bahçe düzenleme 

ihalelerine katılmak.  

6) Yapı, mimarlık, mühendislik alanında kullanılan 

araç, gereç, donanım ve makinelerin, bunlarda 

kullanılan aksam, teferruat, yedek parça, yarı 

mamul, mamul ve hammaddelerin ihracat ve 

üretimi, bu üretimi sağlayacak sanayi tesisleri 

kurulması, işletilmesi ve ticaretini yapmak.  

7) Her türlü sanatsal ve artistik ürünün (resim, heykel 

vs.) tasarım, uygulaması ve pazarlamasını yapmak.  

8) Her türlü konuda komple mimarlık, mühendislik 

ve dekorasyon hizmetlerini yapmak, her türlü 

yapım, onarım, tadilat taahhütlerini deruhte etmek 

veya başkalarından devir almak, belirtilen 

konularda yurt içinde ve yurt dışında açılacak 

ihalelere girmek, fizibilite ve müşavirlik hizmetleri 

vermek.  

9) Her nevi iş ve projenin teknik müşavirlik 

hizmetleri ile mühendislik, mimarlık projelerini, 

fizibilite etüt ve programlarını yapmak, yaptırmak, 

bu konuda gerektiğinde yerli ve yabancı firma ve 

firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar 

kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik 

hizmetleri yapmak.  

10) Şirket, yol, köprü, baraj, liman, okul, hastaneler 

gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik 

tesislerin inşaat ve taahhüdü işlerini yapabilir. 

Kendisine ve eşine ait konutu bulunmayanlara 

satılmak ve kiralamak üzere nüfusu 100 bini aşan 

kentlerin belediye sınırları ya da mücavir alanlar 

içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 

onanmış projeler gereğince toplu ve sosyal konut 

müteahhitliği işlerine girişebilir.  

11) Yukarıda sayılan işlerle ilgili etüt, projelendirme, 

mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak.  

12) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında 

planı bulunmayan alanlarda imar planı yapmaya ve 

uygulamaya, imar planı üzerinde değişiklikler 

yapmaya imar kanununun 18inci maddesi uyarınca 

arazi ve arsa düzenlemesi yapmaya, hali hazırda 

harita alımı ve zemininde arazi ve arsa 

düzenlemesi ve uygulaması yapmak ve yaptırmak.  

13) Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar 

planlaması yamak ve uygulamak.  

14) İmar, planlama düzenlemesinde araştırma yapmak 

ve yaptırmak. 

15) Şehir ve bölge planlama ile ilgili olarak her türlü 

imar planları, çevre düzeni planları, kentsel tasarım 

projeleri, bölge planları, peyzaj projeleri, ve takip 

işleri yapmak, yaptırmak, etütler yaptırmak, 

yapmak, danışmanlık ve kontrollük hizmetleri 

yapmak, yaptırmak, tüm kamu ve tüzel kişilerin 

açacakları ihalelere katılmak ve tüm konularla 

ilgili olarak ortaklıklar kurmak ve ortak olmak 

7) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira 

beratı, ustalık ve diğer mülkiyet haklarını elde 

etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans 

anlaşmaları yapmak  

8) İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile 

nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, 

şirket adın tescil ettirmek, kiraya vermek ve 

satmak. 

9) Şirketin amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, 

plan, proje, kontrollük, teknik müşavirlik, 

mümessillik ve benzeri hizmetleri vermek.  

10) Şirket amaç ve konusuna giren her türlü mal ve 

malzemeleri ithal edebilir, gerektiğinde konusu ile 

ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.  

11) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile 

ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve 

seminerler düzenleyebilir. Bunlar için gerekli 

aletleri ithal edebilir, kiraya verebilir ve 

kiralayabilir.  

12) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile 

ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam 

amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı 

tanıtım filmleri yapabilir. Şirket, Sermaye Piyasası 

Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, kendi 

amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel 

durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde 

yapılan bağışların genel kurulda ortakların 

bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer 

çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. 

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul 

tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı 

aşan tutarda bağış dağıtılamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16) Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri 

yapmak, ve yaptırmak. Hali hazır haritalama 

yapmak veya yaptırmak. Yapılmış planların arsa 

veya arazi üzerinde uygulamasını yapmak veya 

yaptırmak. Jeolojik etütleri yapmak veya 

yaptırmak. 

 

TURİZM 

 

1) Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, 

organizasyonu ve acenteliği hizmetlerini yapmak 

ve yaptırmak. 

2) İç ve dış turizme hizmet veren her türlü turistik 

tesisleri inşa etmek.  

3) Turizm bakanlığınca ön görülen şartları yerine 

getirmek kaydı ile kuracağı turizm ve seyahat 

acenteleri kanalı ile yurt içinde ve yurt dışında 

organize turlar düzenleyebilir. Turizm amaçlı uçak 

ve helikopter işletmeciliği yapabilir. Şehirlerarası 

ve milletlerarası otobüs işletmeciliği yapabilir.  

4) Turizm konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt 

dışında her türlü acentelik, bayilik, distribütörlük 

alabilir. Kara, deniz ve hava yolu ulaşım 

şirketlerinin bilet acenteliğini yapabilir.  

5) Turizm ile ilgili olarak halıcılık, kilimcilik ve diğer 

dokuma sanayini ilgilendiren makine parkaları 

oluşturabilir ve oluşturduğu bu makine parklarını 

işletebilir, işlettirebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, 

transit ticaretini yapabilir. 

6) İç ve dış turizme yönelik otel, motel, lokanta, 

kamping, kafeterya, kuaför salonları, düğün ve 

eğlence yerleri, içkili, içkisiz restoranlar, gazinolar, 

otel, motel ve dinlenme tesislerinde müşterilere 

hitap edecek çarşı ve dükkanlar açmak, 

çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile 

ilgili turizm endüstrisi için yurt içinde ve yurt 

dışında otel, motel, gemi, yat, deniz dolmuşu 

kiralamak ve yat limanı işletmeciliği yapmak, yurt 

içi ve yurt dışı uluslar arası kara, deniz ve hava 

yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, yurt 

içinde ve yurt dışında tur tertiplemek, yurt dışından 

kara, deniz ve havayolu ile turist getirmek, geri 

götürmek, hediyelik eşya, halı, kilim vb eşyaların 

alım, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak.  

7) Seyahat acenteleri açmak ve işletmek, ilgili 

makamlardan izin almak şartıyla yurt içinde ve 

yurt dışında şubeler açabilir, işletebilir.  

8) Rent a car servisleri işletmek. Konusu ile ilgili araç 

kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve 

gerektiğinde satmak. 

 

ŞİRKET BU AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLEŞ-

TİREBİLMESİ İÇİN:  

 

1) İç ve dış bankalardan, devletten ve piyasadan, 

uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir. 

Her türlü kredi sağlar.  

2) Temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, 

bayilik, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt 

pazarlamacılık ve ticaret işlemleri iştigal edebilir.  

3) Şirket konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz 

mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya 

verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızayı 

taksim edebilir. Sermaye piyasası mevzuatına 

uygun olmak şartıyla, Şirkete ait veya başkalarına 

ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek, rehin ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kendi üstüne tescil ettirmek, ipotek vermek ve 

almak, gerektiğinde fekketmek, bunlar üzerinde 

doğmuş ve her türlü hakları iktisap etmek.  

4) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Şirketin ele 

aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel 

kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse 

ortaklıklar kurmak, konusu ile ilgili faaliyet 

gösteren şirketlere ayni ve nakdi sermaye vaz 

etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınaî 

işletmelere iştirak etmek.  

5) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili 

faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel 

kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü 

ortak faaliyetlere girişmek ve ortaklıklar tesis 

etmek. Şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme 

karşılığı kiraya vermek. Konusu ile ilgili olarak 

meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık 

veya sahiplik haklarını gerektiğinde, yatırım 

hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak 

kaydı ile satmak, devretmek veya elden çıkartmak.  

6) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21/1 fıkrası 

hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Kanunlar ve 

mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve 

konularına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı 

sermaye ortaklıkları kurabilir, lisans, imtiyaz, telif, 

ihtira beratı, ticaret unvanı ve fabrikasyon marka 

ve alameti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap 

edebilir, kullanabilir, devredebilir, satabilir, 

kiralayabilir ve kiraya verebilir.  

7) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira 

beratı, ustalık ve diğer mülkiyet haklarını elde 

etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans 

anlaşmaları yapmak  

8) İştigal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile 

nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, 

şirket adın tescil ettirmek, kiraya vermek ve 

satmak. 

9) Şirketin amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, 

plan, proje, kontrollük, teknik müşavirlik, 

mümessillik ve benzeri hizmetleri vermek.  

10) Şirket amaç ve konusuna giren her türlü mal ve 

malzemeleri ithal edebilir, gerektiğinde konusu ile 

ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.  

11) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile 

ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve 

seminerler düzenleyebilir. Bunlar için gerekli 

aletleri ithal edebilir, kiraya verebilir ve 

kiralayabilir.  

12) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile 

ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam 

amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı 

tanıtım filmleri yapabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


