
MADDEl 
KURULUŞ 

Aşağıda adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında ANONİM 

Şirket Kurulmuştur. 
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KEÇİÖREN/ ANKARA T.C ********* Nolu 

MADDE.2 
ŞiRKETiN UNVANI 

Şirketin unvanı TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' dir. 

MADDE3 
AMAÇ VE KONU 

Şirketin Amaç ve Konusu Başlıca Şunlardır: 
a)Her türlü beşeri tablet, kapsül, arnpul, flakon, merhem-krem, intravenöz serumlar,
paranteral solüsyonlar, besin solüsyonları,, amino asitler ve kimyevi maddelerin üretiminin
ve pazarlamasını yapmak. Veteriner, kozmetik ve tarım ilaçlarının ithalat ve pazarlama
islerini yapmak.
b)Bu maksat için fabrika laboratuvarlar inşa mubayaa ve tesisi ile yabancı ve yerli Fabrika,
laboratuvar ve şirketlerle iştirak ve bunların mürnessilliklerini veya satış acenteliklerini
deruhte eylemek imalat, ithalat, ihracat ve dahili ticaret ve taahhüt işleri gibi ticari
muameleleri yapmak.
Şirket amaç ve konuları ile ilgili olarak, bu amaçlarını gerçekleştirmek için;
a.Gayrimenkul satın alır, kiralar, satar, kiraya verir, devir alır, devreder, işletir,
işletmeciliğini yapar. 
b.:resisler,.mağaza, fabrika, depo gibi ticari ve sınai tesisler kurar, inşa eder, satın alır, satar, 
kıraya verır. 
c.Her türlü nakil vasıtaları, satın alır, kiralar, satar, kiraya verir. Mümessillik, bayilik,
acentelik, distribütörlük, alır, şube açar, bayilik, acentelik, mümessillik verir.
d.Resmi ve özel kuruluşların ihalelerine katılır, fıyat verir, taahhütlere girer, yapar, taahhüt
açar, taahhüt devir alır, taahhüt devir eder.
e.Patent, ihtira beratı, marka, teknik yardım, lisans, ilaç ruhsatları ve know-how tipi sınai
haklar iktisap eder, bu hakları kendi adına tescil ettirir, başkalarına devreder, süreli ve
süresiz kiralar, kiraya verir, satın alır ve satar.
f.İtlıalat ve ihracat yapar.
g.Yurt içi ve dışında bulunan fırına, özel kişilik, enstitüler ile ortaklık kurar, ortak kabul
eder ortaklıklara girer, ortak olur.
h.Şirketin faaliyet konusunda kurulu ve faaliyet �österen diğer şirket ve şahıslara satış
mağazaları depo, teşhir dükkanları ve "show room ler temin eder, kiraya verir.
i.İç ve dış piyasalardan, bankalardan ve özel fınans kuruluşlarından, uzun, orta ve kısa
vadeli krediler alır, bu kredilere ait sözleşmeler yapar, karşılığında- teminat verir, menkul
ve gayrimenkul haklarını ipotek eder, teminat olarak gösterir, aval ve kefalet kredisi temin
eder, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkul üzerinde rehin ve ipotek tesis eder, şirket
diğer şirket, kurum ve kuruluşların borçlarına karşılık şirket menkul ve gayrimenkul
mallarıyla kefil olur kefalet verir kendi alacakları için kefıl ve kefalet kabul eder, rehin ve
ipotek alır. Üçüncü kişi kurum ve kuruluşların menkul ve gayrimenkul malları üzerine
kendi borçlarından dolayı ipotek tesis ettirir.
j.Faaliyeti ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri verir ve alır. k.Faaliyet
alanında teknoloji transferleri yapmak.
















