
Firma Detayları

Durum

Sicil No 18051-5

Oda Sicil No 1008106

Mersis No 0574-0468-5460-0010

Firma Ünvanı KODZ KURUMSAL YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

İş Adresi MERDİVENKÖY MAH.BORA SK. NIDAKULE GÖZTEPE BL.N:1-3/22

KADIKÖY

Telefon No 5436247778

Faks

Web Sayfası

Odaya Kayıt Tarihi 11/01/2016

Ana Sözleşme Tescil Tarihi 11/01/2016

Vergi No Mevcut

Sermaye 12.000,00 TL

Meslek Grubu 5-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Nace Kodu 62.01.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı,

network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların

kodlanması vb)

Firmanın İş Konusu a) Her türlü bilgisayar programları yapmak, otomasyon yazılımları,

telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerini gerçekleştirmek, üretilen

programlan almak, kiralamak, kiraya vermek, lisanslamak ve satmak.

 Bilgi sistemleri, yönetim ve danışmanlık hizmetleri ve bilişim ve

iletişim sistemleri ile ilgili projeler yapmak, yaptırmak, almak satmak

ve bunlarla ilgili olarak danışmanlık eğitim servis ve destek hizmetleri

vermek b) Her türlü iletişim, bilgi güvenliği, otomasyon, tıbbi medikal

cihazları ve makineler ile bunların yan ürünlerinin,

tamamlayıcı  malzemelerinin, yedek parçalarının, aksesuarlarının

üretimi, tamiri, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, kiralanması, kiraya

verilmesi ve pazarlanması. c) Bilgisayar sistemleri ve yazılımları ile

ilgili her türlü analiz, tasarım, proje yönetimi,sistem entegrasyonu,

sistem transferi, veri girişi, veri transferi ve danışmanlık hizmetleri

sağlamak, d) Elektrik ile çalışan her türlü makine, cihaz ve ürünün ve

bunların aksesuar ve yedek parçalarının alım satımını, pazarlamasını,

otomasyonunu, bakım ve onarımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu

konuda danışmanlık, mümessillik ve aracılık tesis etmek, e) Her

türlü bilgisayar donanımı, çevre birimi, bilgisayara bağlanabilen

aygıtlar, telekomünikasyon, uydu sistemleri, GPS pozisyon belirleme,

GSM teçhizatları/cihazları ile bunlarla ilgili her türlü cihazların alımı,

satımı,ithalatı ve ihracı, kiralanması, bakımı, tamiri, tadili ve bunlar



Tescil ve Gazete Bilgileri

üzerinde çalışan her türlü yazılımları yapmak ve danışmanlık

hizmetleri sağlamak, f) Her türlü nano teknoloji ürünleri ile bunların

kullanıldığı cihaz ve ürünlerin  alımı, satımı,ithalatı, ihracatı, toptan

veya perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak g)İnternet

üzerinden her türlü ürünün elektronik ticaret yolu ile alımı, satımı,

ithalatı, ihracatı,toptan veya perakende ticaretini ve pazarlamasını

yapmak h) Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bilgi işlem

merkezlerinin alt yapı projelerini hazırlamak ve yapmak, bu

merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

i) Her türlü mal ve hizmetin alımı satımı ticareti reklamı ve tanıtımı

amacı ile her türlü elektronik ortamlarda iletişim sektöründe basın

televizyon radyo  video sinema açık hava,internet reklamları yapımı,

yaptırılması kiralanması kiraya verilmesi halkla ilişkiler ve tanıtım ve

pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi j) Yurt içinde ve dışında her türlü

mal ve hizmetin reklam ve tanıtımı için yerli ve yabancı,gerçek ve

tüzel kişilere kurum ve kuruluşlara seyahatleri ile ilgili

konaklama yolculuk ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak seminer,

kongre ve benzeri toplantılar düzenlemek, bunlara ait danışmanlık

hizmetleri vermek ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek

k) Yurt içinde ve dışında her türlü mal, hizmet ve bilginin reklam ve

tanıtımında kullanılacak ses ışık görüntü, bilgisayar, multi medya şov,

slayt, fotoğraf, kaset,videobant, CD, disket, televizyon filmi gibi gerekli

her türlü araç ve gereçler ile teknik ekipmanların pazarlaması, alımı

satımı, ithali, ihracı, kiralanması, kiraya verilmesi, l) Yurt içinde

ve dışında her türlü mal ve hizmet ve bilgi ile ilgili üretim, tasarım

ve ticaretini yapan özel ve tüzel kurum ve kuruluşların tanıtım eğitim

ve  pazarlama yönetim stratejilerine yönelik elektronik ve elektronik

olmayan ortamlarda danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerinde

bulunmak. m) Bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni

bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve

araçlar üretmek, yazılım üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç

ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile

faaliyetlerde bulunmak, bunların neticesinde ortaya çıkacak ürünlerin

yurt içi ve yurt dışında satış ve pazarlamasını yapmak n) Tüm nano

bilim ve nano teknoloji alanlarında hertürlü araştırma ve

geliştirme çalış malarını yapmak, bunların neticesinde ortaya çıkacak

ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satış ve pazarla masını yapmak,

Şirket yukarı da belirtilen faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için

aşağıdaki eylemlerde bulunabilir. 1.Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt

dışında işyerleri ve tesisler kurabilir projelendirebilir,işletebilir, satın

alabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları satabilir kiraya verebilir veya

başka surette elden çıkarabilir. 2.Şirket konusu ile ilgili sahalarda yurt

içinde ve yurt dışında mümessillikler,  acentelikler bayilikler

distribütörlükler alıp vermek, ajanslıklar ve bürolar tesis

etmek, ihracat ve ithalat mutemetliği yapmak. 3.Şirket amaç

ve konusunu gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında konusu

ile ilgili ihalelere girebilir, lisans ve başvurularında bulunabilir ve bu

 ihalelerin ve lisansların gerektirdiği teminatları verebilir, kısa orta ve

uzun vadeli istikraz ve lisans sözleşmeleri akdedebilir 4. Şirket amaç

ve konusunun gerçekleşmesi için yurt içinde ve yurt dışında  kurulmuş

ve kurulacak gerçek ve tüzel  kişilerle her konuda işbirliği yapabilir

 veya teşebbüslere girişebilir, şirket veya işletmeleri tamamen veya

kısmen  devir alabilir, bu şirket ...ve anasözleşmesinde yazılı olan

diğer işler



Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

Yapılan

İşlem

Tescil Edilen

Belgenin Türü

Belgenin

Tarihi

Tescil

Tarihi

TTSG

Tarihi

Belge

Sayısı Sayı

İşyeri Nakli OKK 12/1/2021 29/1/2021 1 0

İşyeri Nakli OKK 2/5/2018 4/5/2018 10/5/2018 1 9.575

Ortak Değ. OKK 25/8/2016 23/9/2016 29/9/2016 1 9.165

Kuruluş Kayıt 11/1/2016 15/1/2016 0 8.990

Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

MESUT CAN ARBAZ Müdür Münferiden 6.000,00 TL

ERGÜN ACAR 6.000,00 TL

Eski Ortaklar

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

ENGİN KUZU 4.000,00 TL

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

MESUT CAN ARBAZ Müdür Münferiden


