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a) Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli
kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi,b) Çeşitli el
aletleri ve avadanlıklar, makina ve motor parçalarının üretimi,c) Her
nev�i fabrika ve tesislerin kurulması ve işletilmesi,d) Her türlü
inşaat, tesisat, mühendislik, danışmanlık, montaj, taahhüt işleri ve
kendi konusu ile ilgili her nev�i ithalat ve ihracat e) 5201 sayılı
Kanun gereğince kontrole tabi tutulacak malzemelerin üretimiŞirket
amaçlarını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mallar
satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, şirket lehine ipotek ve her
nev�i aynı haklar tesis edebilir. Lisans, patent, temsil, komisyon,
işletme ve üretim anlaşmaları yapabilir. Ürettiği veya ithal ettiği
veya satın aldığı malların toptan veya perakende satışlarını,
ihracını yapabilir. Bu amaçla Türkiye içinde ve dışında bayilikler,
mümessillikler kurabilir. Yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla
yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla
ortaklık anlaşmaları ile teknik ve mali işbirliği yapabilir. Sermaye
Piyasası Kanununun 21/1 maddesi hükmü saklıdır.Şirketin kendi adına
ve üçüncü kişiler lehine; garanti, kefalet, teminat vermesi veya
ipotek dâhil rehin hakkı oluşturması konularında Sermaye Piyasası
mevzuatına uyulur.Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine
aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının
yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul
tarafından belirlenmesi kaydıyla, üniversitelere, öğretim
kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı
derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve kendi amaç ve konusunu
aksatmayacak şekilde bağış yapabilir.Şirketin amaç ve konusunda
değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası
Kurulu�ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
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