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YAZILIM a) Şirket yazılım ve veri tabanı oluşturulmasını sağlamak
ithali ihracı ticareti toptan veya perakende alım satımını yapmak ve
bu sistemlerin oluşturulması ve destek sağlanması için ilgililerle
istişarelerde bulunmak da dahil olmak üzere her türlü hizmetleri
sunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen faaliyet konusu ile ilgili
olarak, b) Her türlü bilgisayar sistemlerine, yazılımına ve
donanımına destek hizmeti verebilir. Her marka bilgisayar ve
bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm
bilgisayar ve yan donanımları birimleri, mikrofilm faksim ile bunlar
gibi tüm bilişim sistemleri endüstriyel büro otomasyon, her türlü
yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis büro hizmetleri verebilir,
internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti verebilir,
web sitesi hazırlayabilir, hazırlatabilir ve internet servis
sağlayıcılığı yapabilir. Her marka bilgisayar ve alt mikro
işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici,
gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite,
yedek parçaları imal, montajı, servis, dahili ve harici ticaretini
yapabilir, c) Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım
destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. d) Kamu, özel ve tüzel
kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları
hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti
almak, vermek. e) Şirket, yürürlükteki her türlü mevzuata uymak
kaydıyla internet üzerinde gerçek ve veya sanal her türlü mal ve
hizmetin alım satımını yapmak, dağıtmak, tanıtmak ve pazarlanmak ile
bu amaçla açık arttırma veya eksiltme düzenlemek, internet
sitelerinde, ilan almak, vermek, ithalat ve ihracat yapmak ve alım
satım islerinde aracılık etmek, f) Sunucu çözümlerinden depolamaya,
sanallaştırma çözümlerinden veritabanı hizmetlerine kadar, bilgi
teknolojileri alanında müşterilerinin performansını optimum
maliyetlerde üst düzeye çıkarmak için faaliyetlerde bulunmak. g) Web
3.0, Cryptocurrency, MetaVerse, NFT, Blockchain, MetaVerse Lands, AR
& VR teknolojilerine ve girişimlerine uygun yazılım donanımlar
geliştirmek, bunlara uygun altyapı hazırlamak. Bu ve bunun gibi
platformlarda alım, satım yapmak. e) Çevrimiçi ve fiziksel
Cryptocurrency Exchange ve Crowd Fund girişimlerinde bulunmak. ı) 3D
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Lazer Tarama ve 3D Baskı hizmetleri vermek. i) 3D Yazıcı ve
tarayıcıların ticaretini yapmak. j) Nesnelerin İnterneti (IoT)
Endüstrisi ile ilgili ar-ge çalışmaları yapmak, yazılım ve donanım
geliştirmek. k) Kişi ve kurumların ihtiyaç duyduğu Siber Güvenlik
hizmetlerini vermek, güvenlik duvarları oluşturmak, düzenli olarak
güvenlik denemeleri yapmak, siber açıkları bulma üzerine çalışmalar
yapmak. l) VR Teknolojisi ile uyumlu yazılımlar ve programlar
geliştirmek. m) Programcılara ve şirketlere yazılım geliştirme,
üretim ve satış konularında yardımcı olmak n) Programcılardan oluşan
sosyal ağlar kurmak. o) Akıllı sistemler inşa etmek ö) Yapay zekaya
dayalı programlar oluşturmak p) Çevrimiçi eğitim ve üniversite
kurslarının düzenlenmesi, organizasyonunu yapmak. r) Eğitim içeriği
üretmek için yerli ve yabancı üniversitelerle iş birliği yapmak s)
Eğitim, araştırma ve mühendislik yazılımlarının tasarımı, üretimi,
pazarlaması ve satışı ş) Girişimciler için Yeni İş Fikirleri
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. u) Yen iş
girişimcileri için eğitim programları oluşturmak. BİLGİSAYAR
ELEKTRONİK a) Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemlerini veya
hizmetlerini yapabilir, satabilir, kiraya verebilir veya internet
üzerinden yayımlayabilir; b) Her türlü teknolojiden ve
telekomünikasyon aracından yararlanmak suretiyle amaç ve konusunu
gerçekleştirmek için gerekli her türlü sistemi kurabilir,
kurdurabilir, Pazarlayabilir, portföy danışmanlığı yapabilir, bu
sistemlerinden faydalanmak suretiyle bilgi ve veri toplayabilir,
bunları pazarlayabilir. c)Internet üzerinden servis verebilir, web
sitesi kurabilir, kurdurabilir, bu site üzerinden satış açık artırma
ve eksiltme yapabilir, alım satıma aracılık edebilir; d) Şirket her
türlü teknoloji ve dijital veri aktarımı yapabilir, bunlarla ilgili
sistemler kurabilir, işletebilir, satın alabilir, satabilir, aracılık
yapabilir, yatırım danışmanlığı yapabilir, tasarrufta bulunabilir,
komisyonculuğunu yapabilir. e) Satım dağıtım ve pazarlama
faaliyetleri çerçevesinde her türlü reklam, pazarlama, sponsorluk
yapabilir, fuarlara katılabilir ve diğer aktiviteleri düzenleyebilir,
sair promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla yurt içi ve
yurtdışında üçüncü kişiler ile anlaşma yapabilir; f) Yurt içinde ve
yurt dışında şirket faaliyet konularına gire isleri yapan Türk veya
yabancı gerçek hükmi şahıslarla birlikte ortak işlemlerde
bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir, bunların
hisse senetlerine, intifa senetlerine veya tahvillerini satın
alabilir, bunlarla ilgili ticari taahhütlerde bulunabilir, şirket
veya sair surette ortaklık kurulabilir; g) Üniversitelere öğretim
kurullarına vakıflara kamu yararlarına derneklere veya bu gibi kişi
kurumlara bağış yapabilir. h) Fason imalat, tedarik ve diğer is
anlaşmaları yapabilir, yaptırabilir, bu hususlara dair ...ve
anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
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