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REKLAM VE ORGANİZASYON a. Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi
ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi
işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili
mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve
eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, teknoloji oyunları,
interaktif
oyunlar
göstreriler,
tiyatro
oyunları,
folklor
gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri
sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip
etmek veya ettirmek. b. Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler yapmak,
mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü müzik yapımı üretmek,
ürettiği müzik yapımlarını ses taşıyıcılarına kayıt etmek, çoğaltmak,
yayınlamak, pazarlamak. c. Her türlü halkla ilişkilerle ilgili
hizmetler vermek. Yerli ve yabancı manken, film, tiyatro, ses, dans
sanatçılarının ajanlığını yapmak. d. Reklam ajansı kurmak. Her türlü
reklam işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. e. Reklamcılıkla ilgili
olarak hediyelik eşya ve promosyon ürünlerinin alımını, satımını,
ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon ürünlerini fason olarak
yaptırmak. f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü televizyon,
radyo, sinema, video sistemleri, yazılı ve yazısız basın araçları,
ışıklı ve hareketli panolar, basılı malzemeler, tabela, afiş, afişet,
pankart, açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve
yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. SİNEMA RADYO VE
TELEVİZYON a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü haber ajanslığı
yapmak. b. Televizyon ve müzik programları üretmek veya ürettirmek,
uluslar arası alanda yayıncılara, prodüktörlere ve komünikasyon
organizatörleri ile reklamcılara hizmet vermek. Reklam ve tanıtım
programları ve ürünlerinin her türlü yayın aracı ile yayınlanmasını
sağlamak. c. Şirket imal ve ithalinde bulunduğu her türlü sinema, TV,
video filmlerinin teşhir, pazarlama, dağıtım işlerini yapmak ve
yurtiçi, yurtdışında düzenlenen ödüllü, ödülsüz şenlik, festival,
panayır, fuar ve pazarlara katılmak, gösteriler düzenlemek. d. Film
stüdyosu kurulması, kiralanması ve kiraya verilmesi, işletilmesi. e.
Her
türlü
ses
ve
görüntü
kayıt
stüdyolarının
kurulması,
temsilciliklerinin verilmesi, alınması, bunlarla ilgili telif hakkı
ihtira beratı gibi taşınmaz hakların satın alınması ve satılması.
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Sinema ve TV alanında her türlü teknik danışmanlık hizmeti yapmak. f.
Menajerlik, prodüksiyon ve figürasyon organizasyonu yapmak. g. Her
türlü eserlere ait telif haklarının alınması, telif hakkı satılması.
h.
Şirket
amaç
ve
konusuna
ait
işlerin
yapılması
ve
gerçekleştirilmesi için gerekli sanayi tesisleri, stüdyolar ve
laboratuarlar, set ve atölyeler kurmak ve kurulmuş tesisleri ve
stüdyoları, işletmeleri satın almak, kiralamak ve bu nitelikteki
tesislerin sahipleri ile her türlü ortaklık yada anlaşmalar yapmak.
i. Radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki mevzuat
hükümleri çerçevesinde kalmak kayıt ve şartı ile her türlü reklam ve
tanıtım programları ve ürünlerinin her türlü şifreli şifresiz yayın
araçları (uydu, parasal vericiler, yansıtıcılar ve benzeri) ile
yayınlanmasını sağlamak. j. Film, video ve kapalı açık televizyon
stüdyoları için gereksinim duyulan radyo ve TV vericileri dahil tüm
işletme malzemelerinin (kamera ışıklandırma, gösterim, ölçü bakım,
arşivleme, şifreleme, abone yönetim sistemi, şifre çözme cihazları,
ses kaydetme, montaj, film kaset) kesin veya geçici olarak ithal
etmek, ihraç etmek. k. Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde
faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve
banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her
türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak, derlemek ve pazarlamak.
YAYINCILIK, MATBAA, KÂĞIT a. Her türlü ortamda üretilen fikir ve
sanat eserlerinin tasarımı, yayınlanması, çoğaltılması, dağıtımı,
pazarlaması, tanıtımı, sergilenmesi, fikir ve sanat eseri sahipleri
ile yayıncıların telif haklarının temsili ve satışını yapmaktır. b.
Günlük, haftalık, aylık veya kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz
olarak Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi,
risale, broşür gibi mevkuteyi çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına
yaymak, satmak ve pazarlamak. c. Yabancı ülkelerde yayınlanmış her
nevi kitap, dergi, broşür ve benzerlerinin ithali, dahili ticaretini
yapmak. d. İlanların gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz
yayın organlarında yayınlanmasını sağlamak. e. Her türlü kitap, dergi
ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak,
matbaa kurmak ve işletmek. f. Her türlü baskı, dizgi, cilt yapmak,
serigrafik baskı yapmak. g. Her türlü broşür, afiş, kartvizit,
fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, tahsilat makbuzları ve
benzeri ürünlerin dizgi ve baskısını yapmak. h. Her cins ve ölçüde
matbaa, ofset, saya ekspres baskı, banyoları, renkli siyah-beyaz saya
baskı, yekpare fotoğraf, video ve fotoğraf çekimi, tab, film yıkama,
siyah-beyaz negatif, slayttan direk baskı, kart yıkama, renkli
duratrans saya baskı, fon perdeleri, stüdyo ve sanayi çekimleri,
sergi fotoğrafları, slayt banyosu, reprodüksiyon ve dublikes ve
ışıklı fotoğraf tabı vermek. i. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan
diğer işler.
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BU BELGE ODA KAYDI FAAL OLAN YUKARIDA ÜNVANI YAZILI ÜYENİN TALEBİ
ÜZERİNE VERİLMİŞTİR. ÜZERİNDE TAHRİFAT YAPILAN BELGELER GEÇERSİZDİR.
Bu belge 60 (altmış) gün süreyle geçerlidir.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile
imzalanmıstır. Elektronik olarak imzalanan belgeye asağıdaki URL
adresinden ulaşılabilmektedir.
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