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HİYA MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

VE MİMARLIK 1. 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. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü
resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri
yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,
baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik
tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.
Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve
özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık
arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile
ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her
türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.
Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa
bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri,
iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,
kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı
kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt
içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik,
tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,
dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı
ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa
ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.
Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları
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satmak,kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma
işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat
ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri
vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını
yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje
ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor
salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar
kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur,
su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her
türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve
çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik
müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar,
danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak,
bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.
Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz
dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi
şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.
13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin
yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü
dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.
Şirket bu amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıda
sayılan faaliyetlerde bulunabilir: a) Faaliyet konuları ile
ilgili, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve
pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak. b) Faaliyet
konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine
ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c) Faaliyet
konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak,
satmak ve işletmek, d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak
her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları
işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek,
gayrimenkul müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı
tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketlin leh ve
aleyhine ayni haklar tesis etmek, e) Kendi ihtiyacı için
para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve
bankalardan ,finans kurumlarından malzeme almak,gayrimenkul
almak vs.uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek
borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
f) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı
şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında
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ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, g) Kurucu olarak
katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak
şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
h) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs
şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek
kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş
ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,
bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek
kaydıyla almak ve satmak, i) Faaliyet konularına giren
sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, j) Amacı ile ilgili
olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai
mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve
bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak k) Şirket amaç ve
faaliyetleriyle doğru orantılı toplumsal yarar adına
faaliyetleri; planlama, oluşturma ve uygulama amaçlı vakıf
kurmak ve sosyal sorumluluk projeleri tasarlayıp uygulamak.
l) Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt
dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri,
senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak
kaydı ile kullanılması; m) Şirketin konusu ile ilgili her
türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile
ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve
tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya
alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı
ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili,
tasarruflarında bulunulması;

n) Şirketin lüzumlu borç ve
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