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2-TOPTAN VE DIŞ TİCARET

Nace Kodu

46.19.01-Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar

Firmanın İş Konusu

I. Yaş Meyve ve Sebze  a. Her türlü yaş sebze ve meyve alımı satımı, pazarlaması, ithalat, ihracat yapmak.

Bilumum yaş ve kuru sebzeler, meyveler ve narenciye ürünleri ekimi, dikimi, yetiştirilmesi ve

ambalajlanmasını yapmak. b. Her türlü yaş meyve ve sebzelerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması ve

konsantrasyonu suretiyle sınai ürün haline getirilmesi Her türlü yaş meyve ve sebze komisyonculuğu yapar.

II. Tarım Ürünleri a. Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut

ve nohuttan mamul leblebi, pirinç, buğdaydan mamul ince ve kalın bulgur üretmek, ürettiği bu mamullerin

paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak. Her türlü tohum geliştirme, üretme ve

iyileştirme çalışmaları yapmak. b. Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı,

satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak. c. Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi

baklagillerin temini, toptan ve perakende satışını, ithalatını ve ihracatını yapar.  d. Her nevi kuru ve yaş

soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.  e. Hayvansal yemlerin alımı,

satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak; yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım,

satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. III. Gıda a. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini
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paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir

etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve

konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı

ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat,

ithalat ve ihracatını yapmak. d. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak,

ihracatını yapmak. IV. Yağ Peynir ve Yoğurt  a. Her türlü süt ve süt ürünlerinin alımını, satımını, toptan ve

perakende pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve imalatını yapmak ve yaptırmak.  b. Her türlü nebati ve

bitkisel yağların alımını, satımını, imalatını yapmak.  c. Her çeşit peynir, yoğurt, kaymak imalatı, alım, satım

ithalat ve ihracatını yapmak V. Aktariye ve Kuru Yemiş a. Her türlü kuruyemiş ürünlerinin toptan ve

perakende alımı satımı, imalatı ile ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü baharat ve aktariye ürünlerinin

alım satımı, ihracat ve ithalatı ile pazarlamasını yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü şifalı

bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.  c. Her nevi çekirdek, çiğ kahvenin, granül

kahvenin, kakao ve kahve kremalarının, her nevi çayın ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak.  d. Çekirdek

kahvenin makinelerde kavrulma işlemlerinin yapılması, kavrulmuş kahvelerin değirmenlerde çekilmesi ve

toz haline getirilmesi, ambalajlanması. VI. Tekstil ve Konfeksiyon a. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf

ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak.  b.

Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma

kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dâhili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. Her

türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto, etek, kazak, kravat gibi giyim

eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak,

defileler düzenlemek, bayilik, acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar

kurmak, mağazalar açmak. Her türlü yün, orlon ve sentetik ipliklerden örülmüş bay, bayan ve çocuk

trikolarının imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her nevi bayan ve çocuk gelinliklerin, nişanlıkların dikimi;

gelin başı, eldiven, jüpon ve benzeri malzemelerin alım satımı, işçilik, ithalat ve ihracatını yapmak. Gelinlik

ve nişanlıkla ilgili her türlü kumaş, güpür dantel, tül, saten ve sair malzemelerin imalatı, toptan ve

perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  c. Pamuklu ve sentetik kumaştan her türlü kadın,

erkek, çocuk iç çamaşırları, gecelik, pijama imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak. Her türlü erkek, kadın,

çocuk çorabının alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. Her türlü dokuma ve dokuma ürünlerini imal

etmek. Her nevi dokuma etiket imalatı ve toptan satışı, baskı etiket imalatı alım satımı, Emniyet kemeri,

paraşüt kolonu, tüfek kayışı, palaska, bel kemerleri, çanta kolonları, kolon kurdele, ekstrafor, şerit, sargı

bezi, bel lastiği, tuhafiye lastik çeşitleri, ayakkabı şerit ve biyeleri, erkek ve çocuk pantolon askıları ve her

çeşit dar dokuma çeşitleri imalatı, ihracatı ve ithalatını yapmak, Tekstil ürünlerine nakış işlemlerini yapmak,

yaptırmak. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça

ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını

yapmak. Ayrıca Şirket, hedeflerini gerçekleştirmek ve iştigal mevzuunun elde edilebilmesi amacıyla;  a. Her

türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler
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