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:
1.
Bakır,
demir,
alüminyum,
çinko,
kurşun,
pirinç
alaşımlarından mamül, anot, katot, granül, filmaşin, profil,
levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, çubuk, lama, tel
ve
benzerleri
her
türlü
madeni
emtiaları
ve
bunların
atıklarını ve hurdalarının yurt içi ve yurt dışı alış, satış,
transit ticaretini yapmak, üretimini yapmak, üretimi için
gerekli tesisleri imalathaneler ve fabrikalar kurmak, adı
geçen emtiaların fason üretimini yapmak ve yaptırmak, 2. Her
tülü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasının alımı satımı
imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak, 3.Gümüş, altın, sülfür,
sülfürik asit imalatı ithalatı ve ihracatını yapmak, 4. Her
nevi madenler ile bu madenlerden elde edilen mamullerin
üretimine yönelik tesisler kurmak, saklanması için depolar
açmak, kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak ve
satmak. 5. Her türlü madenler ile bu madenlerden elde edilen
mamullerin tahmil, tahliye ve nakliye hizmetlerini yapmak ve
yaptırmak. 6. Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların
mevcut kanunlara uygun olarak çıkarılması, işletilmesi, satın
alınması ve kiraya verilmesi, 7. Maden arama ruhsatnamesi
almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme
ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden
haklarını devir almak. 8. Yakıt olarak kullanılan her türlü
orman ürünlerinin başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin
alımı satımı pazarlamasını yapmak. 9. Her türlü İnşaat taahhüt
işleri ; Konut, işyeri, Ticarethane inşaatları yapmak, satmak,
kendi namına arazı ve arsalar almak bunlar üzerinde kat
karşılığı binalar yapmak. 10. Yurt içinde ve yurt dışında her
türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek ve almak. 11.
Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, İmalatını yapmak,
üretmek, paketlemek ve bunlarla ilgili tesis kurmak ve
işletmek. Şirket amaç ve konusuna giren işleri gerçekleştirmek
için;
1.
Faaliyet
konuları
ile
ilgili
acenteler,
mümessillikler,
şubeler
açmak
ve
pazarlamacılık
faaliyetlerinde bulunmak. 2. Faaliyet konuları ile ilgili
olarak, yurtiçi ve yurt dışından 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, bunları işletmek, satın
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almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik,
tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzi tüm
işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis
etmek. 5. Faaliyetleri ile ilgili; mamül, yarı mamül emtiayı,
ve diğer benzeri mamulleri ithal ve ihraç edebilir, alıp
satabilir, sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir. 6. Şirket
faaliyetleri ile ilgili taşıtları ( Gemi dahil ) alabilir,
devredebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda
bulunabilir. 7. Şirket konuları işle ilgili mümessillik,
distribütörlük,
komisyonculuk
yapabilir.
Devir
alabilir.
Ardiye, özel antrepo işletmeciliği ve taahhüt işleri ile
uğraşabilir, ihalelere iştirak edebilir. 8. Şirket amacını
gerçekleştirmek
için
her
türlü
gayrimenkul
alabilir,
satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi
her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek
verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri
üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,
kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü
gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins
tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her
nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 9. Gerekli
her türlü kara taşıtlarını satın almak, iktisap etmek,
gerektiğinde satmak, elden çıkarmak, kiralamak veya kiraya
vermek
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