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B- Şirket bu amacını gerçekleşt irmek için aşağıdaki konu la rda faaliyette 
bulunabi l i r 

a- Şirket bu amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, mutemetlik, imalat, fason 
dahili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, 
toptancılık işleri 

b- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar 
akdetmek, ihracat ve turizm kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri 
emtia akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine 
avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin 
etmek 

c- Şirketin faaliyet kollarına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, 
d- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, 

sınai,idari,hukuki, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, 
e- Şirket amacını gerçekleştirmek için hakiki ve hükmi şahıslarla ortak yeni 

şirketler kurabilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere 
iştirak edebilir ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul 
kıymetlerini, aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir, satabilir, mübadele 
edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. 

f- Şirket konusu ile ilgili olarak; Oteller, Turistik Oteller, Moteller Kamp 
Yerleri, Hamamlar, termal otel ve banyoları, spor saha ve yerleri, fizik 
tedavi merkezleri, buz pateni sahaları, tenis kortları ve sahaları, tatil köyleri 
inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan 
kiralamak, turistik işletme ile ilgili ayni şahsi hakları kabul ve tesis etmek, 
turizm işletmeciliği yapmak, 

g- Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri inşa 
ve imal eder ve ettirebilir, satm alır, satar, kiralar, kiraya verir, şirketin 
maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine 
gerekse 3. şahıs şirketlerinin borçları ve gerekse şahısların borçlan lehine 
rehin, ipotek ve ayni haklar tesis edebilir, müşterek ve müteselsil borçlu 
sıfatıyla kefil olabilir, taahhütlerde bulunabilir, taahhütname, borç senedi 
imzalayabilir, bankalardan kredi alarak borçlanabilir, rehin ve ipotekleri aynı 
haklan kaldırabilir, 

h- Şirket için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve 
bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak, 

i- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beraü, ustalık (Know-How) ve 
diğer sınai mülkiyet haklannı iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, bunlar 
üzerinde lisans anlaşmalan yapmak, 

Yukanda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu 
görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklj 
üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar almdıktaj^sö: 
şirket dilediği işleri yapabilecektir. /zf$L IC 

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karann uygulanması içjiri 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır. \v % 

L * 

- 6 0 9 -


