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 AMAÇ VE KONU: Madde 3-   Her türlü gayrimenkul satın almak, satmak ve komisyonculuk yapmak. Her türlü arsa,
arazi, daire, ev dükkan, işyeri, mağaza emlak alımı satımı ve kiralanmasına aracılık etmek üzere her türlü hizmeti
vermek. Gayrimenkul konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek.  Her türlü gayrimenkullerin
tüzel kişi veya hakiki kişi namına alımı, satımı ve pazarlanmasını yapmak. Hizmet bedeli (komisyon) mukabilinde
yurt içinde ve dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak.  Gayrimenkullerle ilgili olarak
mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, tapu kadastro bilgileri, ipotek, haciz ve takyidatların araştırılması
ve incelenmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek. Gayrimenkul projelerinin yürütülmesinde bilimsel,
hukuksal ve mali danışmanlıklar da bulunmak. Gayrimenkul proje analizi, fizibilite çalışması, bölge ve konum
araştırması yapmak, yatırım stratejileri geliştirmek ve belirlemek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak.
Pazar analizi çalışmaları yapmak.  Gayrimenkul geliştirme ve proje yönetim hizmetleri sunmak. Her türlü yapılmış
veya yapılmakta olan gayrimenkulün tekil veya toplu halde yöneticiliğini yapmak ve yönetim raporları hazırlamak.
Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili bölge analizleri yapmak ve raporlar düzenlemek. Bu projelerin aynı
zamanda yapım süreçlerinde de bulunmak. 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.  Gayrimenkuller ile ilgili
olarak; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi
ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt
içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve
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Tescil bilgileri 11.06.1996 tarihinden itibaren verilmiştir. Ayrıca ilan olunan Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesiyle ilgili bilgilere http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr  adresinden
ulaşabilirsiniz.
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YÖNETİM KURULU
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