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PANELTECH PANO ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TARİH :

a)   Şirket sanayide ve özel amaçlı, kurumsal ve bireysel,

her türlü endüstriyel malzemeler ile elektrik, elektronik,

mekanik veya uzaktan kumandalı veya kumandasız,  otomatik

olarak kendiliğinden çalışan veya duran her türlü otomasyon

sistemlerini imal eder, alır satar, bu gibi sistemlerinin

kurulum işlemlerini, ithalat, ihracat ve ticaretini yapar.

b)   Şirket her türlü amaca yönelik olarak kullanılabilen

sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken

kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri,

elektron tüpleri, diyotlar, her çeşit elektrik panoları,

trafolar, şalterler, elektrik akımını yükseltici ve

alçaltıcı transformatörler ile benzeri tüm alet ve edevatın

ve transistorların imalatı, alım satımı, ithalatı, ihracatı

ve pazarlamasını yapar. c)    Şirket faaliyeti ile ilgili

her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri,

elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve

entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların

birleştirme elemanlarının imalatı, alım, satımı ile ithalat

ve ihracatını yapar. d)   Şirket konusuna giren işlerle

ilgili her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik

motorları, bobinaj, tevzi panosu, regülatör ve bunların

yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve

yüksek gerilim elektrik malzemelerinin imalatı, ithali,

ihracı, yurtiçi  ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve

cihazların toptan ve perakende alım ve satımını

gerçekleştirir. e)   Elektrik ve elektronik donanımlı pano,

(SİCİL KAYIT  SURETİ)

F  A  A  L  İ  Y  E  T        B  E  L  G  E  S  İ

MERSİS :     -    -    -null

/4Sayfa 1

http://www.ito.org.tr/EIMZA_YENI/1154220/f/842386/faaliyet-842386_s.pdf



makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir,

bunları yurt içine ve yurt dışına satabilir. f)    Her türlü

sarjlı ve kuru piller ile solar paneller, jel tipi aküler,

DC ve AC invertörler, led aydınlatma sistemlerinin imali,

alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapar,  g)   Şirket

konusuna giren işlerle ilgili her türlü hammadde, yarı mamul

ve mamul maddeleri alır, satar, bu gibi maddelerin ithalat

ve ihracatı yapar.  Şirket yukarıda belirtilen işleri yapmak

için amaç ve konuları ile ilgili ve elektrik piyasası

mevzuatına uygun olarak;  a)   Maksat ve Mevzuu�nun icap

ettireceği bilumum sınai ve ticari işlerin tahakkuku için

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile mevzuat

çerçevesinde süreli ve süresiz, her neviden ortaklıklar

tesis eder, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğü� nü

yahut mümessilliğini yapar, mevzuu ile ilgili kurulmuş ve

kurulacak ortaklıklara iştirak eder.  b)   Çalışma konusu

ile ilgili olarak yeni şirketler kurabileceği gibi kurulmuş

olanlara da iştirak edebilir. c)    Çalışma konusuna giren

işlerle ilgili her türlü hammadde ve yardımcı emtia ve

malzemelerin ve yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ve

diğer ilgili mevzuata riayet etmek şartıyla, ithalat ve

ihracatını yapabilir, yurtiçinde toptan ve perakende

ticaretini yapabilir. d)   Aracılık etmemek koşulu ile hisse

senedi, tahvil ve kar ortaklığı belgesi gibi menkul

kıymetleri alır ve satar.  e)   Kanuni mevzuatın gerekli

kıldığı bilcümle teşebbüs ve merasimi ifa ederek lüzumlu

izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, patent ve lisans

benzeri gayri maddi hakları, ihtira hak ve telif haklarını,

alameti farika ve ticaret unvanlarını iktisap eder. Her

türlü know-how anlaşmaları yapar, kiralar, lisans ve

imtiyazları satın alır, anlaşmalar yapar. f)    Amacı ile

ilgili olarak acentelik, bayilik, iç ve dış mümessillik

alabilir, verebilir. Faaliyet konularına giren işleri bizzat

gerçekleştirebileceği gibi bunları başka firma ve

kuruluşlara da yaptırabilir. g)   Yukarıda sıralanan amaç ve

konularını gerçekleştirmek için her türlü ticari, hukuki,

idari ve mali işleri yapar ve idari personel yetiştirir.

Gerekli izinleri almak şartı ile yabancı ülkelerden teknik

personel getirir ve istihdam eder. h)   Yurt içinde ve yurt

/4Sayfa 2

http://www.ito.org.tr/EIMZA_YENI/1154220/f/842386/faaliyet-842386_s.pdf



DERECESİ

SERMAYE

İŞE BAŞLAMA
TARİHİ

MESLEK GR.

NACE KODU

:

:

:

:

:

14/4/2016

64   ELEKTRİK EKİPMANLARI

dışında resmi ve özel kuruluşların açtıkları, konuları ile

ilgili ihalelere girer, taahhütlerde bulunur, teminatlar

yatırır, gerektiğinde yatırdığı teminatları geri çeker.

i)     Konuları ile ilgili mutemetlik, ticari vekillik dahil

olmak üzere uluslar arası komisyonculuk, ithalat ve ihracat,

transit ticaret, temsilcilik ve acentelik yapar. Konuları

ile ilgili acentelikler verebilir. j)    Konuları ile ilgili

teşvik tedbirlerinden yararlanabilir, yerli ve yabancı banka

ve finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli Türk

Lirası ve Dövizli kredi ve kefaletler temin edebilir. Amaç

ve konuları çerçevesinde kalmak şartı ile bütün hakları

iktisap ve borçları iltizam edebilir, üçüncü kişiler lehine

kefalet verebilir.  k)    Yabancı sermayeyi teşvik

mevzuatları uyarınca yabancı ortak alabilir. Gerekli

izinleri almak şartı ile yabancı personel çalıştırabilir.

l)     Gerekli izinleri almak şartı ile serbest ticaret ve

serbest liman bölgelerinde konuları ile ilgili faaliyet

gösterebilir. Şirket gerekli izinleri almak şartı ile yurt

içinde ve yurt dışında konuları ile ilgili sergi ve fuarlara

katılabilir. m)  Satın aldığı gayrimenkulleri tevhid ve

ifraz ettirir, parselasyon, şuyulandırma ve hamur

işlemlerini yaptırır, irtifak ve kat mülkiyeti hakları tesis

ettirir. n)   Amaç ve konusu ile ilgili olarak amacının

gerçekleştirilmesi ve ihtiyacının karşılanması için her

türlü gayrimenkulü inşa edebilir, menkul ve gayrimenkul

mallar ve nakil vasıtalarını alabilir, satabilir, kiralar,

...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler

Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına
özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb.
diğer mesnetler dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç)
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