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TAMİNAT 

  BİRİNCİ AŞAMA:  

BİRİNCİSİ: 

Proje, üyelik son altı ay içerisinde kapanacak, hisselerin satılması ve rezerve edilmesi veya 

işletmeye başlamak için yeterli sermaya olduğunda başlar. Verileri kaydedilmiş ve 

önceden belli sayıda hisse rezervasyonu yaptıran ve katıldıkları ve rezerve ettikleri hisse 

sayısıyla onaylanan tüm gerekli ortaklarla başlayıp iletişim kuracağız ve gerekli evrakları 

tamamlamaları ve ilk ödemenin% 25'ini ilk sözleşmenin yazılması ve imzalanması ile 

ödenmesi istenecek. 

 

İKİNCİSİ:   

1- El Bereket Şirketi, tüm ortakların yararına projenin kurulması, tüm fabrikaların 

kurulması ve bunların işlenmesi ve denetlenmesi ile 100 tondan başlayarak günde 10 ton 

üretim kapasitesine sahip büyük miktarda su ve kaba yem üretiminde modern 

teknolojinin kurulmasını denetlemek için Business World veya başka bir şirketle 

anlaşılacaktır. 

Zira ahırların kurulmasına ve fizibilite çalışmasında sadece projenin başlangıç değerinin% 

25'ine kadar tüm detayların kurulmasının denetlenmesine, aynı zamanda bakım 

atölyelerinin kurulmasını ve su kültürlerinin tam olarak kurulması ve çalışma 

yöntemlerinin tasarlanması ve uygulanmasını sağlayan bir mobil tesis de içermektedir. 

2- Her ortağın tescili, Türk devletindeki şirketteki hissesinin değeridir ve şirkete ait 

hisselerin sayısını ve ortaklarının devlet kurumların tüm bölümlerinden belgelenen 

şirketteki paylarının sayısını gösteren bir ticari kayıt çıkarmıştır. 

3- Zira arazisi üzerine kurulacak projenin toplam hissesi ortağın adına kaydedilecektir. Her 

biri hissesine ve payısına göre kaydedilecektir ve şirketin adına ortak mülk tapu 

çıkartılacaktır. 

4- Ortaklık için tüm ortakların adlarıyla bir banka hesabı açılacaktır.  
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5- Bu aşamada, ortakların satın aldıkları hisselerin %25'sini ödemesini yaparak proje 

yürütme şirketi (EL BEREKET) hesabına bildiriminden bütün ortaklarının tarafından 30 

günü geçmeyen bir süre içerisinde ödemeyi yapılması gerekir. Sözünü gerine 

getirmeyenler ile yapılan anlaşma iptal edilip, sözleşmesi geçersiz olur. 

6- Business World, ilk aşamayı tam bir taahhüt ile tamamlamayı, hissedarların payını 

korumayı ve işin her aşamasında tam haklarını korumayı ve ikinci aşamaya geçmeyi 

taahhüt eder. 

 

İKİNCİ AŞAMA:  

ÜÇÜNCÜ: 

1- El Bereket Şirketi, fotoğraf ve resmi evraklardan gelen tüm bilgileri şirket adına 

göndermeyi taahhüt eder. Ortakların hisseleri ticari sicili, tapu ve tüm ortakların sahip 

olduğu şirket adına gıda güvenliği proje lisansının bir kopyasıdır. 

2- Tüm ortaklar, geri ödemelerinin yapıldığı tarihten dört ila altı ay sonra üyelik oldukları 

hisselerin değerinin% 75'ini El Bereket şirketi hesabına aktarmalıdır yoksa Şirket 

tarafından belirlenen herhangi bir hesap yazışmaların alınmasından sonra ortaklara en 

fazla 45 günlük süre verilecektir. El Bereket Şirketi ile yapılan nihai sözleşmenin hisse alımı 

için imzalanması ve Bakanlıkça daha sonra basılmasının ardından geçici hisse senetlerinin 

alınması ile ilgili ödemenin bildirilmesidir. 

3- Ortaklardan birinin, bildirim tarihinden itibaren 45 gün olan şirket tarafından belirtilen 

süre zarfında hisselerinin geri kalan% 75'ini ödememesi durumunda, aboneliğinin iptal 

edildiği kabul edilip Tüm ortakların yararı için katıldığı ilk payından feragat etmiş sayılır ve 

şirketten silinir. 

4- Business World şirketi, tarafından belirlenen takvime göre projenin tamamlanmasına 

taahüd eder. Ekli plana göre çalışmak için projenin tamamlanması ve işin her aşamasını 

gerektiği gibi artırıp tamamlamak ve fizibilite çalışmasına göre çalışılmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ: 

1- Her ortak, El Bereket Gıda Güvenliği Şirketi'nin kurucu ortağıdır ve projedeki hisse onun 

adına olacaktır. 

2- El Bereket Şirketindeki ortakların adlarında, her birinin hissesine ve hissesine göre 

paylaştığı ortak adında ortak bir tapu bulunmaktadır. 

3- Türkiye devletinin bir garantisi var, çünkü bildiri, ruhsat ve isbatlar devlet korumları ve 

noter tarafından belgelenmiştir. 

4- Biz garantör şirket olarak (Business World) Proje'den sermayenin % 25'ine katılacağız. 

 

BEŞİNCİ: Kar fikri örneği: Birinci aşamaya 100 hisse ile katılanlar Yani (100 bin Dolar) 

1- Proje, sermayesini ekonomik fizibiliteye göre en az dört yıl içinde geri gönderecek ve 

böylece üyelik dört yıl içinde tam sermayesini geri kazanacaktır.   yani ( İlk 100 bin dolar) 

iade edilecektir. 

2- Üçüncü yılın başında şirket hisse senedinin değerini 2000 dolara çıkaracak, böylece 

hisse senedinin değerini iki katına çıkarıp ve tekrar 100.000 dolar kazanacaktır. 

3- Dördüncü yılın başında, şirket kalan hisselerinin 3.000 Dolar'a yükselmesini sağlayarak 

hisselerin değerinin üç katına çıkmasını sağlanacaktır. 

4- Başlangıçta paylaştığı şirketin 100 hissesi kalarak ve sermayesi 100 bin dolardır . öylelik 

ilk sahip olduğu sermaye kalandır. 

 

Beş yıllık abonelikten sonra karları topluyoruz : 1+2+3+4 

100 bin sermayı parasını geri alma + 100 bin üçüncü yılda hisse fiyatlarında artışı + 100 bin 

dördüncü yılda hisse senetlerinin değerinde artışı + 100 bin şirket'te üyelik olduğu kalan = 

Beş yıl boyunca 100 hisse üyeliğinden 400.000 dolar kar olarak çıkacaktır.  
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Her payın beş yıl içinde değerini ikiye katlayacağı ve karın 400 % olacağı 

anlamına gelmektedir 

Beşinci yıldan itibaren her 2 yılda hisse değerlerini geri kazanılacaktır. 

 

NOT: 

Uluslararası Gıda Güvenliği Birliği projesi, dünya çapında, özellikle artan nüfus ve tüketici 

gıda ürünleri için iç ve dış piyasalardaki acil ihtiyaç yüzünda küresel gıda kaynaklarının 

azaldığı bir sonraki aşamada, önemli bir stratejik projedir. 

BU PROJE: 

1- Savaşlardan etkilenmez   2- Ekonomik krizlerdan etkilenmez  

3- Yerel para değerini düşmesinden etkilenmez 

4- Uluslararası ekonomik durgunluktan etkilenmez 

5- Depremlerden etkilenmez     6- Ticari durgunluktan etkilenmez 

Hayvan tüketiminin hayati bir projesidir ve tarımsal tüketim, et ve et ürünleri ve süt 

ürünleri için yerel pazar ihtiyacı ve dış ihracatın yanı sıra iç pazardaki yüksek fiyatı 

nedeniyle önemlidir.  

 

 

:  Detaylar için lütfen aşağıdaki web sitemizi ziyaret edin

http://www.elbereket.com/tr/index.php 
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