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MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

ESKİ HALİ YENİ HALİ 

Madde 3 – Amaç ve Konu 
 
Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları 
ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda 
sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin 
üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar 
bunların maliyetlerine eklenen toplama, 
yükleme, sevkıyat, boşaltma, ayırma, 
paketleme, pazarlama, depolama gibi 
hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, 
bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, 
tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon 
ile arz etmek ve perakendecilik piyasasında 
faaliyet göstermek Şirketin önemli çalışma 
konularıdır. 
 
Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 
aşağıdaki işleri yapabilir; 
 
a. Şirketin maksat ve mevzuunun 
gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari 
faaliyetlerde bulunulması, 
 
b. Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve 
ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda 
ve aile ihtiyaç maddelerini, sınai, zirai ve ticari 
her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve 
toptan olarak almak, satmak, ithal etmek, ihraç 
etmek, üretmek, ürettirmek, tarla ve bahçe 
ziraati yapmak, bu maddede bahsi geçen her 
türlü madde ve malzemenin imalini, üretimini, 
başkalarına yaptırılması, alım satımı, ithali ve 
ihracatını yapmak, yaptırmak. 
 
c. Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, 
yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, 
bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt 
satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, 
gezici satış arabaları işletmek, muhtelif 
sahalarda komisyonculuk yapmak, fason iş 
yapmak, yaptırmak, acentelik ve bayilikler 
vermek, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim 
yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, 
entegre et kombinası, reyon, lokanta, büfe, 
kafeterya ve satış mağazaları açmak, hazır 
yemek satış tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve 
organizasyonları kurmak, kurulu 
organizasyonlardan istifade etmek, 
 

Madde 3 – Amaç ve Konu 
 
Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları 
ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda 
sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin 
üreticilerden tüketicilere aktarılmasına kadar 
bunların maliyetlerine eklenen toplama, 
yükleme, sevkıyat, boşaltma, ayırma, 
paketleme, pazarlama, depolama gibi 
hizmetleri ekonomik şartlarla yapmak, 
bozulmalarını ve değer kayıplarını önlemek, 
tüketiciye örnek bir pazarlama ve organizasyon 
ile gerek elektronik gerek fizikî ortamda arz 
etmek ve perakendecilik piyasasında faaliyet 
göstermek Şirketin önemli çalışma konularıdır. 
 
Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak 
aşağıdaki işleri yapabilir; 
 
3.1 Şirketin maksat ve mevzuunun 
gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari 
faaliyetlerde bulunulması, 
 
3.2 Yurtiçinde ve yurtdışında, yaş meyve 
ve sebze ile hazır yemek dahil, her çeşit gıda 
ve aile ihtiyaç maddelerini,  sınai, zirai ve ticari 
ve dijital her çeşit ürün ve hizmetleri 
perakende ve toptan olarak almak, satmak, 
ithal etmek, ihraç etmek, üretmek, ürettirmek, 
tarla ve bahçe ziraati yapmak, bu maddede 
bahsi geçen her türlü madde ve malzemenin 
imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alım 
satımı, ithali ve ihracatını yapmak, yaptırmak. 
 
3.3 Alışveriş merkezleri kurmak, işletmek, 
yönetmek, depolar kurmak, mağazalar açmak, 
bu tesislerle birlikte veya müstakilen akaryakıt 
satış ve servis istasyonları kurmak, işletmek, 
kiraya vermek, gezici satış arabaları, otomat 
makineleri işletmek, muhtelif sahalarda 
komisyonculuk yapmak, fason iş yapmak, 
yaptırmak, acentelik ve bayilikler vermek, 
modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, 
soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre 
et kombinası, reyon, lokanta, büfe, kafeterya 
ve satış mağazaları açmak, hazır yemek satış 
tanıtım ve dağıtım teşkilatı ve organizasyonları 
kurmak, kurulu organizasyonlardan istifade 
etmek, 
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d. Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, 
satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini 
standardize ederek bunları sağlık kurallarına 
ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz 
olarak satışa arz etmek, 
 
e. Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve 
ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım 
satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve 
muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup 
işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına 
görülen diğer faaliyet alanlarında özel 
ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya 
bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve 
ortaklıklara iştirak etmek, 
 
f. Şirketle satış bağlantıları yapan 
üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç 
oldukları ham ve yardımcı maddelerin 
tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan 
gerekenleri ithal etmek veya yurt içinde imal 
ettirmek, üreticilere tarımsal ve teknik 
yardımlarda bulunmak, gerektiğinde teminat 
karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile 
mahsup edilmek üzere avanslar vermek, 
 
g. Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak 
ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum 
tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik 
tedbirlerinden yararlanılması, 
 
h. Şirket’in konusuyla ilgili her türlü 
makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil 
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her 
türlü araç ve gereçler ve bunların yedek 
parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç 
edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, 
kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, 
bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya 
yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan 
şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, 
Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü 
saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak 
şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü 
finansal yardım sağlama; bu amaçları 
gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi 
şirketlerin hisselerine sahip olmak, 
 
 
 
 

 
 
3.4 Açık ürünler de dahil olmak şartıyla, 
satış konusu maddelerin cins ve çeşitlerini 
standardize ederek bunları sağlık kurallarına 
ve ticari icaplara uygun şekilde temiz ve ucuz 
olarak satışa arz etmek, 
 
3.5 Yurtiçinde ve yurtdışında gıda ve 
ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım 
satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve 
muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup 
işletmek, aynı konularda veya Şirketin yararına 
görülen diğer faaliyet alanlarında özel 
ortaklıklar ve iştirakler vücuda getirmek veya 
bu konularda kurulmuş bulunan teşebbüs ve 
ortaklıklara iştirak etmek, 
 
3.6 Şirketle satış bağlantıları yapan 
üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç 
oldukları ham ve yardımcı maddelerin 
tedarikini kolaylaştırmak, bunlardan gerekenleri 
ithal etmek veya yurt içinde imal ettirmek, 
üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda 
bulunmak, gerektiğinde teminat karşılığında ve 
ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek 
üzere avanslar vermek, 
 
3.7 Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak 
ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum 
tasarruf ve faaliyetlerde bulunması, teşvik 
tedbirlerinden yararlanılması, 
 
3.8 Şirket’in konusuyla ilgili her türlü 
makine, teçhizat, kara ve deniz taşıtları dahil 
olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her 
türlü araç ve gereçler ve bunların yedek 
parçalarının alınıp satılması, ithal ve ihraç 
edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, 
kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, 
bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya 
yurt dışında, yeni kurulacak ve kurulmuş olan 
şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, 
Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü 
saklı kalmak kaydıyla mevcut ya da kurulacak 
şirketlere katılma ve bu gibi şirketlere her türlü 
finansal yardım sağlama; bu amaçları 
gerçekleştirmek için fon ödünç alma ve bu gibi 
şirketlerin hisselerine sahip olmak, 
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i. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen 
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların 
yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uyulması, Şirket’in amaç ve 
konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu 
kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni 
hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu 
gayrımenkullerin ve sınırlı ayni hakların 
üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda 
bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni 
hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek 
karşılığı veya başka bir teminat ile veya 
teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari 
işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin 
borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her 
çeşit teminatın verilmesi, Şirket’in mevcut veya 
ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya 
bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse 
üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, 
rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların 
tesis ve fek edilmesi, 
 
j. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili 
faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, 
beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, 
model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, 
işletme adlarının, know-how’ı, telif haklarının 
ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik 
ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer 
gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, 
üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda 
bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal 
ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar 
imzalanabilmesi, 
 
k. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 
niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri 
her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, 
satılması ve üzerinde her türlü hukuki 
tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel 
hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, 
tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık 
etmemek kaydı ile alınıp, satılması, 
 
l. Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, 
ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, 
fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet 
gösterilmesi, 
 
 
 

 
3.9 Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen 
özel haller kapsamında Sermaye Piyasası 
Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların 
yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası 
Mevzuatına uyulması, Şirket’in amaç ve 
konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu 
kolaylaştırıcı gayrimenkullerin ve sınırlı ayni 
hakların iktisabı veya inşası ve söz konusu 
gayrımenkullerin ve sınırlı ayni hakların 
üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda 
bulunulması, üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni 
hak tesis edilmesi, kira şerhi verilmesi, ipotek 
karşılığı veya başka bir teminat ile veya 
teminatsız ödünç para ile kredi alınması, ticari 
işletme rehini akdedilmesi, üçüncü kişilerin 
borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her 
çeşit teminatın verilmesi, Şirket’in mevcut veya 
ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya 
bir kısmı üzerinde gerek şirket ve gerekse 
üçüncü kişiler lehine ipotek ve ipoteklerin, 
rehin ve rehinlerin ve benzeri ayni hakların 
tesis ve fek edilmesi, 
 
3.10 Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili 
faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, 
beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, 
model, tasarım, resim ve ticaret unvanlarının, 
işletme adlarının, know-how’ı, telif haklarının 
ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik 
ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer 
gayrı maddi hakların iktisap edilmesi, 
üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda 
bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal 
ettirilebilmesi, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel 
kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar 
imzalanabilmesi, 
 
3.11 Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri 
niteliğinde olmamak kaydıyla, tahvil ve benzeri 
her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, alınıp, 
satılması ve üzerinde her türlü hukuki 
tasarrufta bulunulması, kamu hukuku ve özel 
hukuk tüzel kişilerine ait hisse senetleri, 
tahviller, ve sair menkul kıymetlerin aracılık 
etmemek kaydı ile alınıp, satılması, 
 
3.12 Yukarıdaki işlerle ilgili, pazarlama, 
ekonomik organizasyon, teknik müşavirlik, 
fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet 
gösterilmesi, 
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m. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili, ona 
yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde 
bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, 
yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle 
ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu 
ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine 
ait payların ve hisselerin alınıp satılması, 
üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta 
bulunulması, 
 
n. Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-
yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve 
grupları ile hizmet sözleşmeleri yapılması, 
çalışma izinlerinin alınması için başvurulması, 
 
o. Şirket’in konusu ile ilgili yurt içinde ve 
dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, 
müşavirlikler, komisyonculuklar, 
distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, 
alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis 
edilmesi, 
 
p. Şirket’in konusu ile ilgili her türlü eğitim 
faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle 
işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak 
edilmesi, 
 
q. İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için 
her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon 
tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda 
faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu 
hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği 
yapılması, 
 
r. Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, 
derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar 
ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, 
sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü 
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan 
bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 
sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta 
bulunulması, 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.13 Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili, ona 
yardımcı veya kolaylaştırıcı faaliyetlerde 
bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilmesi, 
yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle 
ortaklıklar kurulması, aracılık etmemek koşulu 
ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine 
ait payların ve hisselerin alınıp satılması, 
üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta 
bulunulması, 
 
3.14 Kurulacak tesislerin ihtiyacı olan yerli-
yabancı teknik ve artistik uzman kişi ve grupları 
ile hizmet sözleşmeleri yapılması, çalışma 
izinlerinin alınması için başvurulması, 
 
3.15 Şirket’in konusu ile ilgili yurt içinde ve 
dışında mümessillikler, genel dağıtıcılık, 
müşavirlikler, komisyonculuklar, 
distribütörlükler, acente ve bayilikler verilmesi, 
alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis 
edilmesi, 
 
3.16 Şirket’in konusu ile ilgili her türlü eğitim 
faaliyetlerinde bulunulması, ilgili teşekküllerle 
işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi, 
 
 
3.17 İştigal mevzuunun elde edilebilmesi için 
her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon 
tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda 
faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu 
hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği 
yapılması, 
 
3.18 Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, 
derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlar 
ile kamu tüzel kişilerine Sermaye Piyasası 
Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, 
sermaye piyasası mevzuatındaki, örtülü 
kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık 
teşkil etmemesi, gerekli özel durum 
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan 
bağışların genel kurulda ortakların bilgisine 
sunulması şartlarıyla kendi amaç ve konusunu 
aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta 
bulunulması, 
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s. Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt 
kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması 
ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü 
şahıslar ile sözleşme yapılması, 
 
t. Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin 
otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili 
araçlar için şarj istasyonları kurulması, 
işletilmesi ve/veya işlettirilmesi, 
 
u. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili 
mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi 
elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak 
üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim 
tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi 
üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz 
konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik 
ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans 
sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere 
satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile 
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi. 
 
Şirket’in, yukarıdaki “r” bendi kapsamında 
yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul 
tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda 
bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar 
dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 
 
Şirket, yukarıdaki “i” bendi ya da Ana 
Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir 
teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; 
ancak kendi tüzel kişiliği veya tam 
konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir 
ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi 
lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana 
Sözleşme’nin “Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne 
Uyum” kenar başlıklı 35. maddesi saklıdır. 
 
Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü 
saklı kalmak kaydıyla, işbu madde 
çerçevesindeki her türlü muameleden başka 
ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 
başka işlere girişilmek istendiği takdirde 
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine keyfiyet 
Genel Kurul’un onayına sunulacak, bu yolda 
karar alındıktan sonra öngörülen işler 
yapılabilecektir. 
 
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik 
yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli 
izinlerin alınması gerekmektedir. 

 
3.19 Otopark alanlarının kiraya ve/veya alt 
kiraya verilmesi, otopark işletmeciliği yapılması 
ve otopark işletmeciliği konusunda üçüncü 
şahıslar ile sözleşme yapılması, 
 
3.20 Mağaza ve Alışveriş Merkezlerinin 
otoparklarında elektrikli veya alternatif enerjili 
araçlar için şarj istasyonları kurulması, 
işletilmesi ve/veya işlettirilmesi, 
 
3.21 Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata 
uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı 
enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere 
otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi 
kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, 
üretim fazlası olması halinde söz konusu 
mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı 
enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi 
diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere 
satılması ve ticari olmamak kaydıyla tesis ile 
ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilmesi. 
 
3.22 Yasaların izin verdiği ölçüde her 
çeşit altın ve sair kıymetli madenlerin alım 
ve satımını yapmak, 
 
3.23 Yürürlükteki ilgili mevzuata riayet 
etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, 
spor, kültür ve eğlence ve benzeri 
faaliyetler için bilet satış ve dağıtım 
hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her 
türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve 
spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim 
hizmetleri sunmak ve yürürlükteki 
mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili 
mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura 
vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapmak ve 
bu maksatla bilet satış yerleri açmak, 
 
3.24 Yasaların izin verdiği ölçüde Milli 
piyango idaresi ve diğer sair idareler 
bünyesinde bulunan ve yasaların gelecekte 
izin vereceği tüm sayısal ve sanal oyunlar 
ve piyango faaliyetlerine ilişkin aracılık 
etmek veya bu faaliyetleri bizzat yapmak, 
 
3.25 Şirket’in iştigal konusu kapsamında 
tüketicilerle kurulan sözleşme ilişkilerine 
bağlı olarak tüketiciler lehine sigorta 
sözleşmeleri yapmak, 
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3.26 Yürürlükteki mevzuata riayet etmek 
ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak 
kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili 
düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya 
üye işyeri olarak faaliyette bulunmak ve 
5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler 
kapsamında Destek hizmet kuruluşu olarak 
Bankalara destek hizmetleri sunmak, 6361 
sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında 
finansman sözleşmelerine finansman 
şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal 
ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket 
etmek, (işbu maddede anılan kanunların 
değişmesi halinde faaliyet konusu, bu 
kanunları değiştiren/yürürlükten kaldıran ve 
o faaliyet konusunu düzenleyen mevzuat 
kapsamında yerine getirilecektir.) 
 
3.27 Uluslararası, bölgesel, yerel düzeyde 
faaliyet gösteren televizyon ve radyo 
istasyonları için canlı, banttan, internet ve 
online sistemler üzerinden olmak üzere 
program, belgesel, haber, klip ve reklam ve 
her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, 
hazırlamak, derlemek ve pazarlamak, 
 
3.28 Her türlü bilgisayar sistemleri, 
yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve 
satış hizmetlerinin sağlanması, geliştirilen 
yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya 
da yurtdışında, aynı sektör veya sektör 
dışındaki firmalara satışı/ihracatı, 
danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış 
sonrası bakım hizmeti sunulması, anılan 
faaliyetlerin tek başına ya da başka 
firmalarla, Üniversite ya da kamu 
kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülmesi, 
 
3.29 Perakendecilik faaliyetleri 
konusunda araştırma, proje geliştirme ve 
danışmanlık hizmeti verilmesi veya teknik 
yardım alması ve verilmesi, 
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3.30 Yürürlükteki mevzuata uygun 
davranmak ve gerekli izinler alınmak kaydı 
ile mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme 
ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek 
her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile 
mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan 
tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif 
ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların 
kurulması, geliştirilmesi, bu hizmetlerin 
sağlanabilmesi için yerli ve yabancı başka 
şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi, 
 
3.31 Yürürlükteki mevzuata uygun 
davranmak ve gerekli izinleri almak kaydı 
ile fiziki ve sanal sair platformlarda 
kullanılmak üzere elektronik harcama 
ödeme birimlerinin oluşturulması, 
elektronik harcama ödeme birimlerini 
içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar, 
kuponlar basılması, pazarlanması, 
satılması, hali hazırda basılmış; kartların, 
kuponların dağıtılması, pazarlanması, 
satılması, 
 
 
Şirket’in, yukarıdaki “3.18” bendi kapsamında 
yapacağı bağışların üst sınırı genel kurul 
tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda 
bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar 
dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 
 
Şirket, yukarıdaki “3.9” bendi ya da Ana 
Sözleşmenin 4. maddesi kapsamında bir 
teminat, rehin veya ipotek verme işlemini; 
ancak kendi tüzel kişiliği veya tam 
konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bir 
ortaklık yahutta olağan ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla diğer bir üçüncü kişi 
lehine gerçekleştirebilir. İşbu Ana Sözleşme’nin 
“Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum” kenar 
başlıklı 35. maddesi saklıdır. 
 
Türk Ticaret Kanununun 125. madde hükmü 
saklı kalmak kaydıyla, işbu madde 
çerçevesindeki her türlü muameleden başka 
ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek 
başka işlere girişilmek istendiği takdirde 
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine keyfiyet 
Genel Kurul’un onayına sunulacak, bu yolda 
karar alındıktan sonra öngörülen işler 
yapılabilecektir. 
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Şirketin amaç ve konusunda değişiklik 
yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması 
gerekmektedir. 
 

 


