
https://eportal.ito.org.tr/belge/2B8pELsEFhoYTPFjeDVXLw2

GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK 1. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve
özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları,
villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi
turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri,
mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak,
satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve
arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,
gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,
sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları,
gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek 2. Her türlü gayrimenkul almak,
satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 3. Yabancıların mal edinme
yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde
gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda
gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 4.
Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak
alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 5. Emlak konusu ile
ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 6. Her nevi
gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı,
pazarlamasını yapmak. 7. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt
dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.
TURİZM ve SEYAHAT ACENTALIĞI 1. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil
köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta,
kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi
konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri,
komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik
alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ
turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü
dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme
ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu
faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya
verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın
alabilir, satabilir, işletebilir. 2. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri
Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında
turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak,
tur düzenlemek. 3. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm
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hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir,
işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş
bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış
turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir,
başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların
biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve
yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri,
ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri
yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini
rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 4. Yat
işletmeciliği ve yat turizmciliği yapmak, yerli ve yabancı yatların
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu ihtiyaçları diğer işletmelerle
bağlantı kurarak karşılanmasını sağlamak. 5. Her türlü motorlu araç,
bisiklet, motosiklet kiraya vermek, kiralamak. 6. Yurt içinde ve yurt
dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan hava, deniz,
kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 7.
Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenlemek. bu
alanlarda etkinliklerde bulunmak. resim heykel, seramik, fotoğraf,
film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı
faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. 8. Turistik tesislerde şov
programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları
düzenlemek, programlar sunmak. 9. Turistik amaçlı bakır, pirinç,
lületaşı, mermer, kristal, ağaç, fildişi, cam, melamin, kıymetli
madenlerden üretilen her türlü hediyelik eşyanın alım, satımı,
pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak. İNŞAAT 1. İnşaat taahhüt
ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2.
Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller,
limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,
idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton,
asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar,
atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif
meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar,
otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel,
motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri,
ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık
tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci
yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif
ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme
suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon
işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3. Kat karşılığı
mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken
ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre
düzenlemelerini yapmak. 4. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat
tesisat ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
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