
Firma Detayları

Durum

Sicil No 201724-5

Oda Sicil No 1191502

Mersis No 203065007600001

Firma Ünvanı CCSS DANIŞMANLIK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi BARBAROS MAH.AK ZAMBAK SK. UPHILL TOWERS APT.NO:3 A/23

ATAŞEHİR

Telefon No

Faks

Web Sayfası

Odaya Kayıt Tarihi 26/07/2019

Ana Sözleşme Tescil Tarihi 26/07/2019

Vergi No Mevcut

Sermaye 50.000,00 TL

Meslek Grubu 28-İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ

Nace Kodu 74.90.90-Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve

teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı,

matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen

danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)

Firmanın İş Konusu a-Her türlü tesis bina ve arazinin kara, deniz ve havadan güvenlik

sistemini kurmak ve bu sistemler hakkında danışmanlık yapmak. b-

Güvenlik ve güvenlik teknolojileri ile ilgili elektrik elektronik cihazları

ve benzerlerini elektrik elektronik tehlike ve kontrol sistemlerini,

cankurtaran yeleklerini, telsiz antenlerini, sabit ve seyyar telsizleri,

telsiz role sistemlerini ve her türlü elektrik elektronik alet ve cihazları

satın almak, satmak, kiralamak, kullanmak ve bu teknolojik

sistemlerin kurulmasında danışmanlık yapmak. c-Her türlü işletmeler

ve ticari kuruluşların ekonomik, siyasi, stratejik güvenlik etüt ve

projelerini hazırlamak ve bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık

hizmeti yapmak. d-Alarm Merkezi kurmak ve işletmek hakkında teknik

bilgi destek hizmetleri ve güvenlik danışmanlığı yapmak. e-Kamu, özel

ve tüzel kişilere güvenlik maksatlı yazılım ve donanım seçiminde

fizibilite raporları hazırlamak, destek ve danışmanlık faaliyeti yapmak.

f-Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek taahhütlerde bulunmak,

sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek, g-Şirket amacını

gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç

kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek,

gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir, h-Amaçlarına uygun işler yapan

gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak
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Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

İşyeri Nakli YKK 1/12/2019 30/12/2019 1 0

Kuruluş Kayıt 26/7/2019 1/8/2019 0 9.881

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

LEVENT BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

ERDAL ÇERÇİ Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

LEVENT BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Müştereken

ERDAL ÇERÇİ Yönetim Kurulu Üyesi Müştereken

etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri

satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek, i-Şirket

her türlü özel veya kamu kurumlarının açmış oldukları ihalelere

girebilir, bu ihalelerden aldığı işleri kendisi yapabilir. Bu amaçla yeteri

kadar personel istihdam edebilir, alet, edevat. taşıt ve demirbaş

edinebilir, j-Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik,

audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak

ve bu ürünler hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. k-

Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve

zırhlı araç kiralayabilir, satın alır, nakil araçlarının şirket adına tescil

ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir. l- Şirket amacını

gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar,

kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis

edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri Ofek o edebilir.

Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul

mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü

gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz,

tevhit, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları

gerçekleştirebilir.
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