
Firma Detayları

Durum

Sicil No 183263-5

Oda Sicil No 1173044

Mersis No 0761-0886-6920-0001

Firma Ünvanı SEMROOT YAZILIM VE DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi MERDİVENKÖY MAH.BORA SK. NIDAKULE GÖZTEPE BLK.NO:1-3/58

KADIKÖY

Telefon No 2164440736

Faks

Web Sayfası http://www.semroot.com

Odaya Kayıt Tarihi 07/03/2019

Ana Sözleşme Tescil Tarihi 07/03/2019

Vergi No Mevcut

Sermaye 1.600.000,00 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 Şirketin amaç ve konusu şunlardır: YAZILIM a)Her türlü bilgisayar

sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini

sağlamak. b)Her türlü bilgisayar yazılımı, programı ve arge

faaliyetlerinde bulunmak , Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde üretilen

sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet,

mobil otomasyon yazılımları, telekomünikasyon ve iletişim hizmetlerini

gerçekleştirmek, üretilen programları almak, kiralamak, kiraya

vermek, lisanslamak, eğitimini vermek 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

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

onanırımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu konuda danışmanlık,

mümessillik ve aracılık tesis etmek, e)Her türlü nano teknoloji ürünleri

ile bunların kullanıldığı cihaz ve ürünlerin alımı, satımı, ithalatı,

ihracatı, toptan veya perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak

REKLAM VE ORGANİZASYON a) Sesli ve ışıklı, görüntülü gösteriler



yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak. Her türlü halkla ilişkilerle

ilgili hizmetler vermek.. b) Reklam ajansı kurmak. Her türlü reklam

işleri yapmak, reklam filmleri çekmek. Her türlü sanatçının ajanslığını

yapmak c) Reklamcılıkla ilgili olarak hediyelik eşya ve promosyon

ürünlerinin alımını satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Promosyon

ürünlerini fason olarak yaptırmak. d) Şirket ilan ve reklamları alabilir.

Bu ilan ve reklamları işitsel, görsel yayın organlarında yayınlattırabilir.

Bu reklamlarla ilgili doküman film, cd, fotoğraf, slayt, kitap dergi,

gazete broşür yaptırabilir. e) Bilimum reklam, tanıtım ve promosyon

hizmetleri vermek, reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve

yabancı televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları

yapmak, radyo, internet için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon

tasarımları yapmak veya 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,

pankart açık hava panoları ve diğer yararlanabilecek araç ve

yöntemlerle reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak. g) Yayınlanacak

reklamlar için yerli ve yabancı şahıs firmalardan reklam almak,

yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo

televizyon ve yazılı basın, sinemalarda yer ve süre satın almak ve bu

yerleri pazarlamak. İNTERNET HİZMETLERİ a)Internet üzerinden her

türlü ürünün elektronik ticaret yolu ile alımı, satımı, ithalatı, ihracatı,

toptan veya perakende ticaretini ve pazarlamasını yapmak b)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. c)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 d)Şirket, web sitesi tasarımı, yazılımı başta olmak üzere

internet yatırımlarında bulunabilir, web sitesi tasarımları ve yazılımları

üretebilir, pazarlayabilir, online satış yapabilir. e)Televizyon, radyo,

basın, yayın sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her

nevi teknik cihaz internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için

gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji yazılı sesli

ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.

f)İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret)

yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacıyla

internet tasarımı ve sayfalarının reklam mail kutularının hazırlanması,

firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın

yapmak internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet

üzerinde erişimin sağlanması g)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 h)Yurt içinde ve dışında

her türlü mal, hizmet ve bilginin reklam ve tanıtımında kullanılacak

ses ışık görüntü, bilgisayar, mültimedya 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, i)Yurt içinde ve dışında her türlü mal ve

hizmet ve bilgi ile ilgili üretim, tasarım ve ticaretini yapan özel ve tüzel

...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

Ser.Artırımı GKK 24/12/2020 15/1/2021 0 0

İç Yönerge GKK 24/12/2020 15/1/2021 0 0

İşyeri Nakli YKK 11/12/2020 17/12/2020 1 0

Kuruluş Kayıt 7/3/2019 13/3/2019 0 9.786

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Sermaye

GÜVEN ÖZER Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden

Yetkililer

Adı Soyadı Görevi - Temsil Şekli Görev Bitiş Tarihi

GÜVEN ÖZER Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden


