
Firma Detayları

Durum

Sicil No 177762-5

Oda Sicil No 1167547

Mersis No 0833-0890-4130-0001

Firma Ünvanı TECHNOCITY DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ

LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi HOBYAR MAHALLESİ AŞİREFENDİ CAD.MURAT İŞHANI NO:1/302 FATİH

Telefon No 2125144030

Faks

Web Sayfası

Odaya Kayıt Tarihi 30/01/2019

Ana Sözleşme Tescil Tarihi 30/01/2019

Vergi No Mevcut

Sermaye 300.000,00 TL

Meslek Grubu 1-PERAKENDE TİCARET

Nace Kodu 47.91.14-Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan

perakende ticaret

Firmanın İş Konusu DANIŞMANLIK 1-Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu

işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine,

çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve

verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel

gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme,

müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış

etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek

hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak,

sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları,

konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili

mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve

diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere

yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. E-TİCARET 1.İnternet

ortamında elektronik ticaret ( e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e-

tahsilat) yapılabilmesi için web sayfaları, sanal mağazalar veya online

ödeme siteleri açar bunlar için gerekli yazılımları üretmek ve

geliştirmek. İnternet ortamında online bilgi alışverişi online ticaret

veya online tahsilat yapılabilmesi için yazılım üretmek ve geliştirmek,

internet ortamında elektronik ticaret (e-ticaret) ve elektronik tahsilat

(e-tahsilat) yapılabilmesi için ar-ge çalışması yapmak, donanım

hizmetleri, yer sağlayıcı hizmetleri, internet hizmetleri danışmanlık

hizmetleri vermek, 2. Her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere



internet servis sağlayıcı internet içerik sağlayıcı, internet içerik

sağlayıcı ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesisi,

internette web sitesi oluşturulmasına dair hizmetleri sunmak,

tanıtımını, pazarlamasını ve satımını yapmak. Satılan hizmet ve

ürünlere ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak üzere

kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek, 3. Her türlü kurumsal

ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı yapmak,

internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta

adresi tesis etmek, internette web sitesi oluşturmak, elektronik

ortamda ticaret yapmak ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair

hizmet sunmak, tanıtımını, pazarlanmasını ve satımını yapmak. Satılan

hizmet ve ürünlerle ilgili olarak internet son kullanıcısı da dahil olmak

üzere kurumsal ve bireysel müşterilere fatura kesmek, 4. İnternet

ortamında veya diğer ortamlarda şahısların veya kurumların ihtiyaçları

olan yazılımlarla ilgili ar-ge çalışması yapmak, bunlarla ilgili yazılım

geliştirme hizmetleri donanım hizmetleri danışmanlık hizmetleri ve

diğer hizmetleri vermek, 5. Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak

üzere müşteri, müşteri toplulukları veya müşteri örgütlerine mensup

müşteri topluluklarının veya müşteri örgütlerinin sosyal yardım sunma

olanaklarını artıracak ve kolaylaştıracak her türlü sosyal hizmetleri,

kurulacak kupon ve/veya kartlar veya başka her türlü sistem

vasıtasıyla hizmete sunmak, 6. Bilgi işlem ve veri merkezleri kurmak,

bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı veri şebekeleri ile irtibatını

sağlamak. Veri ve veri altyapısı hazırlamak, onarmak, düzenleme

işlem veya hizmetlerini sağlamak, satmak veya kiralamak ve internet

üzerinden yayınlamak. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım,

donanım destek ve danışmanlık hizmetleri vermek, 7. Yürürlükteki tüm

mevzuata riayet etmek şartıyla bilgi iletişim sistemlerine ilişkin her

türlü teknolojik olanaklardan yararlanarak, dijital pazarlama,

otomasyon ağlarını ve çağrı merkezlerini kuracak firmalar ile üçüncü

kişi tüketicilere yönelik pazarlama platformlarını hazırlamak ve

müşteri bilgilerini, yeni pazarlama teknikleri üretip en verimli şekilde

kullanarak, firmalar ile entegrasyonu sağlamak, 8. Elektronik ortamda

bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacı ile gereken her türlü

teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve

kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını

sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve

dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satışını, pazarlamasını,

kiralanmasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak, 9. Bilgi ve

verilerin üzerine kaydedilebildiği Compakt Disk, CD-Rom, Disket veya

benzeri teknik malzemelerin alımını, satımını, üretilmesini,

dağıtılmasını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 10. Teknolojik alanlarda

yazılım geliştirmek, araştırmak, üretmek, bilgileri elektronik ortamda

elde etmek, yaymak, dağıtmak, satmak, bu konularda üçüncü kişilere

lisans vermek, MEDİKAL 1.Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve

doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her

türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, ortopedik

alet ve malzemelerin,röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi

malzemeler, radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril

malzemelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve

ihracatını yapmak, servis ve bakım hizmetlerinin verilmesi, ayrıca

bütün bunların aksam ve yedek parçalarının pazarlanması, alınıp

satılması, ithalat ve ihracatı. 2. Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı,

ithalat ve ihracat, taahhütlere girmek. 3. Her türlü tıbbi cam ve plastik

...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.



Tescil ve Gazete Bilgileri

Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

Temsil OKK 24/12/2021 7/1/2022 4 0

Meşgale

Değ.

OKK 13/4/2020 17/4/2020 123 0

Kuruluş Kayıt 30/1/2019 5/2/2019 0 9.760

Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

İSRAFİL DEMİR 100.000,00 TL

MUSA KARAMAN Müdür Münferiden 100.000,00 TL

SADRİ ÖZTURAN Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden 100.000,00 TL

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

MUSA KARAMAN Müdür Münferiden

SAMET ÖZTURAN Müdür Münferiden

SADRİ ÖZTURAN Müdürler Kurulu Başkanı Münferiden


