
MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU 

Şirketin başlıca maksat ve konusu şunlardır. 

 

          a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri      

imalatı, ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını 

yapmak. 

 

          b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve 

kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve grafik 

boya malzemeleri, her türlü kalem ve kültürel araç ve 

gereçler, her türlü yazı, hesap ile sanayi ve kültürel araç 

ve gereçleri her türlü yazı, hesap teksir, fotokopi ile bilgi 

işlem makineleri, arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve 

ciltleme, büro makineleri, defter zamk, yapıştırıcıları, 

her türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafi ve matbaa 

malzemeleri ve mürekkepleri, ihracı, ithali, toptan ve 

perakende her türlü ticari dağılım ve pazarlaması, 

şirketin verimliliğini arttırmak için ayrıca gerekli 

emtianın her türlü ticareti, ihracı, komisyonculuğu, 

distribütörlüğü, mümessilliği mutemetliğini yapmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MADDE 3 - MAKSAT VE MEVZUU 

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

 

a) Her türlü büro ve kırtasiye malzemeleri     imalatı, 

ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve pazarlamasını 

yapmak. 

 

b) Kırtasiye, teknik kırtasiye, her türlü büro ve 

kırtasiye ile ilgili teknik malzeme, artistik ve 

grafik boya malzemeleri, her türlü kalem ve 

kültürel araç ve gereçler, her türlü yazı, hesap ile 

sanayi ve kültürel araç ve gereçleri her türlü yazı, 

hesap teksir, fotokopi ile bilgi işlem makineleri, 

arazi ve sanayi ölçme, evrak sayma ve ciltleme, 

büro makineleri, defter zamk, yapıştırıcıları, her 

türlü kağıt, karbon kağıdı, serigrafi ve matbaa 

malzemeleri ve mürekkepleri, her türlü ofis 

temizlik ürünleri ve sarf malzemeleri ihracı, 

ithali, toptan ve perakende her türlü ticari dağılım 

ve pazarlaması, şirketin verimliliğini arttırmak 

için ayrıca gerekli emtianın her türlü ticareti, 

ihracı, komisyonculuğu, distribütörlüğü, 

mümessilliği mutemetliğini yapmak, perakende 

mağazalar açmak, franchising almak ve 

vermek. 

 
c) Eğitim, Eğitim Kurumları alanında, ilgili 

mevzuat çerçevesinde eğitim sektöründe her 

türlü faaliyette bulunmak, her türlü eğitim 

kurumu kurmak, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun (SPKn.) md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla kurulmuş eğitim 

kurumlarına iştirak etmek. 

 

d) Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat 

ve Taahhüt İşleri alanında, yurtiçi ve yurt 

dışında her türlü elektrik, elektronik, mekanik, 

enerji ve inşaat taahhüt işlerinde faaliyet 

göstermek, danışmanlık hizmetleri vermek, her 

türlü elektrik, elektronik ve mekanik ürünlerin 

alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretimini 

yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla bu alanlarda faaliyet 

gösteren şirketlere iştirak etmek ve yeni 

ortaklıklar kurmak.  

 

e) Gıda, Hayvancılık alanında; her türlü gıda 

maddelerini almak, satmak, ithalat ve 

ihracatını yapmak ve bunların internet 

ortamında pazarlanmasını sağlamak, her türlü 

hayvancılık işiyle uğraşmak, gıda ve 

hayvancılık için gerekli her türlü ekipman, 

makina, vasıta alım, satım ithalat ve ihracatı 

yapmak ve SPKn. md.21/1 hükmü saklı 

tutulmak kaydıyla bu faaliyetlerde bulunan  
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            c) Çalışma konusu ile ilgili ham, mamul ve yarı 

mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, ithali ve 

ihracatını yapmak, 

 

 

 d) Çalışma konuları ile ilgili olarak ithalat ve 

ihracat yapmak, 

 

 e) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler 

kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya vermek 

başkalarına ait olanları satın almak veya kiralamak, 

 

 

 f) Konusu ile ilgili Lisans, patent, know-how, 

marka mümessillik, komisyonculuk, mutemetlik, ticari 

vekillik anlaşmaları yapmak, 

 

 g) İş konusunda kurulmuş şirketlere ortak 

olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda 

ortaklıklar kurmak, 

 

 

 h) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye 

piyasası mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet 

portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık 

yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve 

gayrimenkulleri iktisab etmek gayrimenkulleri almak 

satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek alacak ve 

borçları için her çeşit rehin ve ipotekler tesis etmek ve 

bunları kaldırmak, kira akidleri yapmak, bunları tapuya 

şerh etmek kaldırmak, sahibi olduğu menkul ve 

gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni de dahil 

olmak üzere Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, 

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin 

hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası 

mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

 

 
 ı) Amacına ulaşabilmek için her türlü 

organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan 

organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak ve 

ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve yabancı 

gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yeni şirketler 

kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, özel hukuk 

ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak 

bilcümle kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği 

niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve 

şartıyla almak, devretmek, satmak, teminat olarak 

 

şirketlere iştirak etmek ve yeni ortaklık 

kurmak. 

 
f) Çalışma konuları ile ilgili ham, mamul ve yarı 

mamul madde ve malzemelerin alımı, satımı, 

ithali ve ihracatını yapmak, 

 

 

 

 

 

g) Çalışma konuları ile ilgili olarak sınai tesisler 

kurmak işletmek ve bunları satmak veya kiraya 

vermek başkalarına ait olanları satın almak veya 

kiralamak, 

 

h) Çalışma konuları ile ilgili Lisans, patent, know-

how, marka mümessillik, komisyonculuk, 

mutemetlik, ticari vekillik anlaşmaları yapmak, 

 

i) SPKn. md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla 

çalışma konularında kurulmuş şirketlere ortak 

olmak ve gerçek veya tüzel kişilerle bu konuda 

ortaklıklar kurmak, 

 
j) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak sermaye 

piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım 

hizmetleri ve faaliyetleri, menkul kıymet portföy 

işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık 

yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve 

gayrimenkulleri iktisap etmek gayrimenkulleri 

almak satmak inşa etmek tevhid ve ifraz etmek 

alacak ve borçları için her çeşit rehin ve ipotekler 

tesis etmek ve bunları kaldırmak, kira akidleri 

yapmak, bunları tapuya şerh etmek kaldırmak, 

sahibi olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek ve 

ticari işletme rehni de dahil olmak üzere Şirket’in 

kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, 

teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis 

etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı 

çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 

 

k) Amacına ulaşabilmek için her türlü 

organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan 

organizasyonlara katılmak, taahhüt işleri yapmak 

ve ihalelere iştirak etmek konusu ile ilgili yerli ve 

yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, 

yeni şirketler kurmak, SPKn. md.21/1 hükmü 

saklı tutulmak kaydıyla kurulmuş şirketlere 

iştirak etmek, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel 

kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle 

kıymetli evrakı, sermaye piyasası mevzuatı ile 

düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri, 
menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde 



göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak 

gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 

 

 

 

 

 i) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri 

kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler için 

gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman 

kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin 

etmek, bunlar için gereken her türlü tasarrufta 

bulunmak, 

 

 j) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, 

deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya 

ihtiyaçtan fazlasını satabilir, 

  

           k) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, 

ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 

işlere girmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun 

teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’ un tasvibine 

sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işler de 

yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde 

olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

gerekli izin alınacaktır. 

 

 

olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla 

almak, devretmek, satmak, teminat olarak 

göstermek, intifa hakkı tesis etmek veya 

yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, 

 

 

l) Amacına ulaşabilmek için her türlü tesisleri 

kurmak, işletmek, satın almak, kuracağı tesisler 

için gerekli iç ve dış kredileri, dahili ve harici 

finansman kurumları ile yerli ve yabancı 

işletmelerden temin etmek, bunlar için gereken her 

türlü tasarrufta bulunmak, 

 

m) Şirket gayesinin tahakkuku için motorlu kara, 

deniz ve hava nakli vasıtaları satın alabilir veya 

ihtiyaçtan fazlasını satabilir, 

 

n) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride 

şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka 

işlere girmek istendiği takdirde, yönetim 

kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun 

tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan 

sonra bu işler de yapılabilecektir. Şirketin amaç 

ve konusunda değişiklik yapılması halinde 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye 

Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması 

gerekmektedir.. 

 



 


