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Madde 4 - Mevzuu ve Amaç

Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj
malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp
poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç
film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı,
mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve
temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve
dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla
kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına
uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket, her nevi temizlik ve ambalaj
malzemelerinin üretimi başta olmak üzere çöp
poşeti, buzdolabı poşeti, alüminyum folyo, streç
film, kilitli poşet, fırın torbası, pişirme kağıdı,
mikrodalga pişirme torbası, her nevi taze tutan ve
temizlik yardımcı ürünlerinin üretim, satış ve
dağıtımına ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla
kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(“TTK”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(“SPKn”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)
düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına
uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirketin amacı:
Şirketin amacı:
- Her
nevi
temizlik
malzemelerinin, - Her
nevi
temizlik
malzemelerinin,
sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel
sabunların, Arap sabunu, katı sıvı toz ve jel
temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık
temizlik malzemelerinin, çamaşır ve bulaşık
deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç
deterjanları, çamaşır suyu, tuz ruhu, kireç
ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo
ve yağ çözücülerin, leke çıkarıcıların, lavabo
açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve
açıcıların, halı şampuanlarının, cam ve
ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve
ahşap temizleyicilerinin, perde koltuk ve
döşeme temizleyicilerinin, parlatıcı ve
döşeme temizleyicilerinin, parlatıcı ve
cilaların, her nevi temizlik bezlerinin,
cilaların, her nevi temizlik bezlerinin,
bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve
bulaşık süngerlerinin, bulaşık teli ve
ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça
ovucuların, toz bezlerinin, paspasların, fırça
ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici
ve süpürgelerin, el yüz ve vücut temizleyici
sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve
sabun, şampuan ve köpüklerin, jel ve
jölelerin, sprey ve kremlerin, tüy dökücü ve
jölelerin, sprey ve kremlerin, tüy dökücü ve
ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve
ağdaların ve bunların ham, yarı mamul ve
mamul maddelerinin, imalinde kullanılan
mamul maddelerinin, imalinde kullanılan
makine ve tesisatın, yedek parçaların,
makine ve tesisatın, yedek parçaların,
aksam ve teferruatın, imali, fason imali,
aksam ve teferruatın, imali, fason imali,
ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.
ithali, ihracı, pazarlama ve ticareti.
- Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve - Her nevi ambalaj malzemelerinin, kağıt ve
plastikten mamul ambalaj malzemelerinin,
plastikten mamul ambalaj malzemelerinin,
çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çıt
çöp torbalarının ve poşetlerin, kilitli veya çıt
çıtlı torba ve poşetlerin, her nevi sanayi
çıtlı torba ve poşetlerin, her nevi sanayi
ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan
ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan
ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç
ambalaj malzemeleri, gıda kozmetik ilaç
kimya giyim makine sanayinde kullanılan
kimya giyim makine sanayinde kullanılan
lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger,
lastik, plastik, kauçuk, kumaş, sünger,
karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam,
karton, ahşap, deri, kağıt, mukavva, cam,
her türlü metalden mamul ambalaj
her türlü metalden mamul ambalaj
malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde
malzemelerinin, ambalajlama işlemlerinde
kullanılan,
zamkların,
yapıştırıcıların,
kullanılan,
zamkların,
yapıştırıcıların,
bantların, etiketlerin, stikırların kendinden
bantların, etiketlerin, stikırların kendinden
yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve
yapışkanlı ambalaj malzemelerinin ve

-

bunların ham, yan mamul ve mamul
maddelerinin imalinde kullanılan makine ve
tesisatın, yedek parçaların, aksam ve
teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı,
pazarlama ve ticareti.
Canlı
hayvanlar
ve
hayvansal
müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her
türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal
ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel
gıda sanayi müstahsalların, meşrubat,
alkollü içecekler, her nevi içecekler ve
sirkelerin, tütünün, mineral müstahsalların,
kimya sanayi ve buna bağlı sanayi
müstahsalların, petrol ve petrol ürünlerinin,
tabi ve suni reçineler ve bu maddelerden
mamul eşyalar ile boyalardan, tabi, sentetik
veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul
eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden
mamul yatakların, plastik, lastik ve
bunlardan mamul eşyanın, post, kürkler ve
bu maddelerden mamul eşyanın saraciye,
eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık
avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat
eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından
mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve
kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul
eşyanın,
ayakkabı
ve
ayakkabı
malzemelerinin, cam ve camdan mamul
eşyaların, amyant, mika ve benzeri
maddelerden mamul eşyaların, seramik
mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve
takıların, kıymetli metallerin, taklit
mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller
ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük
ve gözlük camının, optik alet ve cihazların,
fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol
alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve
cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin,
saatlerin,
musiki
aletlerinin,
ses
kaydetmeye
ve
okumaya
mahsus
cihazların, televizyondan görüntü ve ses
kaydeden
ve
okuyan
cihazların,
bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf
malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye,
malzemelerinin, mobilya, ev ve büro
eşyalarının,
mobilya
ve
döşeme
malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor
malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin,
temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının,
kolonyaların, sabun ve şampuanların, her
türlü makinelerin, termoformik makineler
ile ambalaj makinelerinin elektrik,

-

bunların ham, yan mamul ve mamul
maddelerinin imalinde kullanılan makine ve
tesisatın, yedek parçaların, aksam ve
teferruatın, imali, fason imali, ithali, ihracı,
pazarlama ve ticareti.
Canlı
hayvanlar
ve
hayvansal
müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her
türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal
ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel
gıda sanayi müstahsalların, meşrubat, her
nevi içecekler ve sirkelerin, mineral
müstahsalların, kimya sanayi ve buna bağlı
sanayi müstahsalların, petrol ve petrol
ürünlerinin, tabi ve suni reçineler ve bu
maddelerden
mamul
eşyalar
ile
boyalardan, tabi, sentetik veya taklit
kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın,
poliüretan sünger ve süngerden mamul
yatakların, plastik, lastik ve bunlardan
mamul eşyanın, post, kürkler ve bu
maddelerden mamul eşyanın saraciye,
eşyası, eyer ve koşum takımları, av ve balık
avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat
eşyası, el çantaları, hayvan bağırsağından
mamul eşyanın, orman ürünlerinin, kağıt ve
kartonların, ağaç ve ağaçtan mamul
eşyanın,
ayakkabı
ve
ayakkabı
malzemelerinin, cam ve camdan mamul
eşyaların, amyant, mika ve benzeri
maddelerden mamul eşyaların, seramik
mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve
takıların, kıymetli metallerin, taklit
mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller
ve bu metallerden mamul eşyanın, gözlük
ve gözlük camının, optik alet ve cihazların,
fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol
alet ve cihazlarının, tıbbi-cerrahi alet ve
cihazlarının, laboratuvar malzemelerinin,
saatlerin,
musiki
aletlerinin,
ses
kaydetmeye
ve
okumaya
mahsus
cihazların, televizyondan görüntü ve ses
kaydeden
ve
okuyan
cihazların,
bilgisayarların, kameraların ve fotoğraf
malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye,
malzemelerinin, mobilya, ev ve büro
eşyalarının,
mobilya
ve
döşeme
malzemelerinin, oyuncakların, oyun ve spor
malzemelerinin, kozmetik ürünlerinin,
temizlik malzemelerinin, tıraş bıçaklarının,
kolonyaların, sabun ve şampuanların, her
türlü makinelerin, termoformik makineler
ile ambalaj makinelerinin elektrik,

elektronik, elektromekanik, pnömatik araç
elektronik, elektromekanik, pnömatik araç
ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik
ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik
oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile
oyuncakların, otomotiv sanayi mamulleri ile
bunların aksam, yedek parça ve
bunların aksam, yedek parça ve
teferruatlarının,
dayanıklı
tüketim
teferruatlarının,
dayanıklı
tüketim
mallarının, makine ve el halılarının,
mallarının, makine ve el halılarının,
kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat
kilimlerin, inşaat ve sıhhi tesisat
malzemelerinin ve bunların aksam, yedek
malzemelerinin ve bunların aksam, yedek
parça
ve
teferruatlarının,
ambalaj
parça
ve
teferruatlarının,
ambalaj
malzemelerinin, her nevi turistik hatıra
malzemelerinin, her nevi turistik hatıra
eşyanın,
suni
deri
ve
mefruşat
eşyanın,
suni
deri
ve
mefruşat
malzemelerinin, elektrik malzemelerinin,
malzemelerinin, elektrik malzemelerinin,
yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında
yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında
kullanılan araç, gereç ve donanım ve
kullanılan araç, gereç ve donanım ve
makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve
makinelerinin ithali, ihracı, toptan ve
perakende ticareti ve pazarlamasıdır.
perakende ticareti ve pazarlamasıdır.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki
konularda faaliyette bulunabilir.
Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki
a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason konularda faaliyette bulunabilir.
imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret,
a) Şirket amacıyla ilgili olarak, imalat, fason
gümrük komisyonculuğu hariç komisyon,
imalat, ihracat, ithalat, dahili ticaret,
taahhüttük, iç ve dış uluslararası
gümrük komisyonculuğu hariç komisyon,
pazarlamacılık,
distribütörlük,
taahhüttük, iç ve dış uluslararası
mümessillik, toptancılık işleri,
pazarlamacılık, distribütörlük, mümessillik,
b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan
toptancılık işleri,
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan
akdetmek, kredileri temin etmek, emval
uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar
ve kefalet kredileri, emtia, akreditif,
akdetmek, kredileri temin etmek, emval ve
yatırım kredileri, açık krediler, esham ve
kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım
tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri
kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat
kredileri temin etmek,
üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri
c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için
temin etmek,
her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf c) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için
ve faaliyetlerde bulunmak,
her türlü sınai, mali, ticari, idari, tasarruf ve
d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri
faaliyetlerde bulunmak,
yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi d) Şirketin faaliyet konularına giren işleri
şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde
yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi
bulunmak, mevcut ticari işletmelere
şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde
iştirak etmek, yatırım hizmet ve
bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak
faaliyetleri
kapsamında
aracılık
etmek, yatırım hizmet ve faaliyetleri
yapmamak kaydıyla onların hisselerini ve
kapsamında aracılık yapmamak kaydıyla
tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini
onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer
almak ve satmak, mübadele etmek ve
menkul kıymetlerini almak ve satmak,
rehin ve teminat olarak göstermek,
mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak
e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve
göstermek,
mamul maddelerin, makine, komple tesis, e) Şirketin amacıyla ilgili ham, yarı mamul ve
yedek parça ve aksamın, işletme
mamul maddelerin, makine, komple tesis,
malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti,
yedek parça ve aksamın, işletme
f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu
malzemelerinin, ithali, ihracı ve ticareti,
makine ve tesisler ile gayrimenkulleri f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu
iktisap etmek, almak, satmak, devir ve
makine ve tesisler ile gayrimenkulleri
ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak,
iktisap etmek, almak, satmak, devir ve

g)

h)
i)

j)

k)

gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa,
sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat
mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek,
iktisap, devir ve ferağ etmek, depo, satış
mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
şirketin sahip olduğu veya olacağı
gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa
hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini
tapuya şerh ettirmek, satış vaadi
sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri
tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil
ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil
sahaya terk etmek, parka terk etmek,
taksim, takas, birleştirme (tevhit)
parselasyon yapmak, gayrimenkullerin
imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi, altyapı
tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri,
Medeni Kanunu’nun 752. maddesine göre
lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo,
satış mağazaları, idare binaları, fabrika
binaları inşa edebilir, ettirebilir.
Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK’nın
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uygun olmak kaydıyla Şirket’in ve üçüncü
şahısların borçlarını ve alacaklarını temin
için ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet
ve diğer teminatları almak, ipotek ve
rehinleri fek ve tadil etmek.
Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak,
satmak, devretmek ve bunlar üzerinde
ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
Şirketin 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.
Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve
yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir,
artırma ve eksiltmelere girebilir, pay
sürebilir, teminat akçesi yatırabilir,
taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi
üstüne kalması halinde sözleşme
yapabilir.
Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden
izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt
dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai
faaliyetlerde bulunabilir.

ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak,
gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa,
sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat
mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap,
devir ve ferağ etmek, depo, satış
mağazaları ve idare binaları inşa etmek,
şirketin sahip olduğu veya olacağı
gayrimenkullere lehte veya aleyhte vefa
hakkı tesis etmek, kira sözleşmelerini
tapuya şerh ettirmek, satış vaadi
sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri
tapuya şerh ettirmek, tapuya tescil
ettirmek, cins tashihi yapmak, yola ve yeşil
sahaya terk etmek, parka terk etmek,
taksim,
takas,
birleştirme
(tevhit)
parselasyon yapmak, gayrimenkullerin
imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi, altyapı
tesislerinin yapımı ve değiştirilmesi işleri,
Medeni Kanunu’nun 752. maddesine göre
lehine kaynak hakkı tesis edilebilir. Depo,
satış mağazaları, idare binaları, fabrika
binaları inşa edebilir, ettirebilir.
g) Şirketin amacı ile ilgili olarak SPK’nın
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
uygun olmak kaydıyla Şirket’in ve üçüncü
şahısların borçlarını ve alacaklarını temin
için ipotek, rehin, kefalet ve diğer
teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet
ve diğer teminatları almak, ipotek ve
rehinleri fek ve tadil etmek.
h) Şirketin işleri için gerekli taşıtları almak,
satmak, devretmek ve bunlar üzerinde ayni
ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
i) Şirketin 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.
j) Şirket amacı ile ilgili olarak yurt içinde ve
yurt dışında açılacak ihalelere katılabilir,
artırma ve eksiltmelere girebilir, pay
sürebilir, teminat akçesi yatırabilir,
taahhütlerde bulunabilir, ihalenin kendi
üstüne kalması halinde sözleşme yapabilir.
k) Şirket konusu ile ilgili yetkili mercilerden
izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt
dışında serbest bölgelerde ticari ve sınai
faaliyetlerde bulunabilir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç
aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların

tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve
ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere
şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri
ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla
mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini,
devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.
Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç
aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere
iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve
ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere
şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri
ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla
mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini,
devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.
Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç
aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere
iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından
gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler
bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların
aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası
mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması
zorunlu olan açıklamaların yapılması zorunludur.
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bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin
uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan
işlemlerde ve Şirket’in ilişkili taraf işlemlerinde ve
üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerde SPK’nın kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması
halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK’dan gerekli
izinlerin alınması gerekmektedir.
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