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EL BEREKET ŞİRKETİ 

GIDA GÜVENLİĞİ PROJE PORTFÖYÜNÜN SUNMASI 

 

(Kapalı anonim şirket olup, her bir ortak, 20 hisse veya daha fazlasına katılmış, kurucu 

ortaklardan biri olarak kabul edilir) 

 

BİRİNCİ: Sevgili kardeşlerim, sayın kız kardeşlerim Sulanan yemyeşil mahsuller, 

hayvanlar, süt ve süt ürünleri, her türlü et, kuru süt tozu, endüstriyel yem, tarımsal 

gübreler, arılar, meyve ağaçları, balık zenginlikleri ve su ürünleri yetiştiriciliğini ve bu 

kazançlı yatırımı içeren Gıda güvenliği projesi sizin için ve akrabalarınız için sunduk. 

Proje, yıllık geliri başlangıçta 10 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında değişen on 

önemli fabrikaya dayanıyor ve bu konu, işin özünü oluşturacak yüksek kar getirisine 

sahiptir. yurtdışında ve yüksek yıllık getiri ile satışta gıda güvenliği alanında lider bir 

şirket olacaktır.  

Aşağıdaki tablo kuruluş yılından sonraki ilk beş yıl için finansal getiriyi göstermektedir.  

Yıllık finansal getiri 

İKİNCİ: Bu proje üzerinde çalışmak için , Hisseler ilk beş yıl için üç aşamada bir plan 

çizilarak hisseler satışa çıkarılacaktır. 

BİRİNCİ AŞAMA: iki yıl olarak kuruluş yılı + Projenin kuruluş yılından sonra ilk yılı hissenin 

satış fiyatı 1000 dolar olacaktır. 

İKİNCİ AŞAMA: kuruluş yılından sonra projenin ikinci yılı (yani üçüncü yıl) hissenin satış 

fiyatı 2000 dolar olacaktır.  

ÜÇÜNCÜ AŞAMA:   kuruluş yılından sonra projenin üçüncü yılı (yani dördüncü yıl) 

hissenin satış fiyatı 3000 dolar olacaktır. 

İlk ve ikinci aşamalar, yalnızca projenin finansal getirisi daha yüksekse ve tahminler 

gelecekte şirketin yönetim kuruluna bağlıdır. 
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ÜÇÜNCÜ: A- Bu şirketteki her ortak, kurucu ortaklardan biri olarak kabul edilir. 

Hissedarlar ve tapu, aynı zamanda 20 veya daha fazla hisseye üyelik olup olmadığına 

bakılmaksızın hissedarlar adına çıkarılır. 

Her ortağın paylaştığı pay sayısına göre payı vardır (EL BEREKET) Şirketi tabii ki, ortak için 

pay sayısı arttıkça kar ve etkinlik de artıyor. 

Ortağın 1000 hisseye sahip olması durumunda, yönetim kurulu üyesidir ve iş kararlarını 

etkiler, şirketten maaş alır ve yönetim kurulunun payından kar eder ve Türkiye 

vatandaşlığını şirket aracılığıyla verir. 

 

B- Şayit arkadaşlarından ve akrabalarından biri 2000 hisse ve üzeri yönetimine emanet 

ederse, yönetim kuruluna üye olur, onları temsil eder, kendini temsil eder, işteki 

kararları etkiler ve şirketten maaş alır. Yönetim Kurulu üyeliğinden elde edilen kar, 

Yönetim Kurulu üyeliğinin atanması haricinde ödenir. işi yönetme konusundaki deneyim 

ve yetkinliklerine göre yönetim ve yararı ile aynı ayrıcalıklara sahiptir.  

DÖRDÜNCÜ: Fabrikalarla birlikte tüm bu aşamalar başlangıç ve kuruluş aşamasından 

sonra beş yıl için bir plan olacak. Projenin tamamlanacağı ikinci plan, projenin son 

yılında, bundan beş yıl sonra sunulacak ve bir beş yıl daha olacak yeni ve ek fabrikalar 

grubu sahip olacak , Bunlar Salam fabrikası, kemik ve protein atığından kedi ve köpek 

yem fabrikası, kuru süt tozu, peynir ve süt fabrikası, deri ve tabakhaneler fabrikası, 

tatlılar üretiminde kullanılan galatin fabrikası. Bütün bunlar ayne proje ve ayne yönde 

proje geliştirmeye çalışacak (Gıda Güvenliği), ek olarak, ortakların için özel bir ücretsiz 

kulübü ve her bir pay sahibi, söz konusu pay sayısına göre avantaj sağlar.  

 

BEŞİNCİ: Proje şimdi sunulmuş (portföy) EL BEREKET kapalı anonim şirket olarak 

başlatıldı. 

  10.000 adet hissenin satılmaya sunulmuş, ve bu aşamada 1000 doların her bir hissesinin 

değeri ile başlandı, üyelerin tescil edilmesinden ve ilk on bin hissenin satılmasından 
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sonra üyeliği kapatacak ve zeminde çalışmaya başlayacak ve bir yıllık kuruluş ve 

çalışmadan sonra gelir ve gelirin başlaması ve geliri  hisse senetleri  2000 $ 'lık hisse 

senetleri ikinci aşamaya sunulacak. Aynı şekilde, iki yıllık işletme ve kuruluştan sonra, 

sahada faaliyet gösteren beş temel fabrika olacak ve iyi bir üretim ve verime sahip 

olacak ve hisse başına 3000 dolar fiyatla son hisse senetleri vermektedir.  Bu nedenle, 

teklifin ilk aşamasında satın alanlar, en büyük karda şansa sahip olacak, çünkü şirketten 

ürünlerinden ve sürekli gelirinden elde edilen kardan bağımsız olarak başından itibaren 

katılmış ve altıncı madde, beş yılda birkaç kez ikiye katlanan kazanç oranını ve hisse 

senedinin değerini göstermektedir.  

ALTINCI: 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.  

Her payın beş yıl içinde değerini ikiye katlayacağı ve karın 400 % olacağı 

anlamına gelmektedir 



 EL BEREKET CO.    

    

   
 

 
Tel :                                                                                                                                Adress: 

0090  531  231  04  12                                www.elbereket.com                         Aşık  Veysel  mah.    Atatürk Bulvarı  

                                 info@elbereket.com                        no:18 park city evleri E blok dükkan 

                                                                                                                                         no :1 Esenkent Esenyurt / İstanbul 

4  │P a g e    

İlk beş yıl sonra, hisse senetlerinin değerinin her iki yılda bir temettü ödemelerinde geri 

kazanılacaktır. 

YEDİNCİ: EL BEREKET, iyi bir üne sahip bir Türk Körfezi şirketidir ve İstanbul merkezli 

işlerde yüksek derecede güvenilirlik, ciddiyet ve dürüstlüktür.  

A- Şirket sahipleri, iyi bir üne ve iyi bir geçmişe ve onurlu bir geçmişe sahip bir grup 

mühendis, avukat ve tüccardır BUSINESS WORLD, Uluslararası Gıda Güvenliği 

Şirketi'nde% 25 hisseye sahip olacaktır. 

Satışa sunduğumuz gıda güvenliği projesi için başlattılar. Bu model şirkete katılmak 

isteyen ve kurucu ortak olmak isteyen şirketimize hoş geldiniz, mümkün olan en düşük 

yirmi hisseyi satın alabilir ve katılacak likiditesi olan veya bütçesinin neye sahip olduğu 

gibi seçilen herhangi bir hisse senedini alabilir.  tabi ki Hisse sayısı sınırlıdır. 

 

B- Şimdi hisse senetleri halka arz edildi, hisse senetleri satıldığında halka arz kapanacak, 

hisse senetleri bir ay, iki ay veya daha kısa sürede bir veya birkaç kişiye satılırsa, 

aboneliği kapatıp ortaklardan satış yapacağız. 

 

SEKİZİNCİ: Bu proje Business World (uluslararası gıda güvenliği) tarafından yönetilmekte 

ve fabrikalar, şirketin yönetim ve liderliğine ek olarak projeyi kurmak ve kurmak için 

gerekli bilimsel disiplinlere göre nitelikli personel ile üretim yapmak üzere kurulmakta ve 

projenin başarısı için sürekli çalışmakta ve yıllık karının % 20'sini almaktadır. Ortakların 

karının payı % 75 olarak kalmaktadır. 

 

DOKUZUNCU: A- (Tanrı ile Ticaret) Bütün kardeşlerimizden bu şirkete bağışta 

bulunmalarını istiyoruz. 

  Tanrı'nın karşısına çıkan kârlarının % 5'i, yoksulların yararı için hayır işlerine ve insani 

yardım çalışmalarına geri dönüyor. 
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Aşağıdaki alanlarda Müslümanlar (yoksulları beslemek, yerlerinden edilmiş kişileri 

korumak, yetimler ve yoksullar için tıbbi bakım) 

Bu uygulama ne istediğini seçebilecek herhangi bir katılımcı için isteğe bağlıdır. 

B-  Business World tanrı ile bir ticaret için % 5 artırıyor tanrı ile yüz yüze gelmenin 

kazancı, bölgedeki zayıf Müslümanların yararına insani ve yardım çalışmalarına geri 

dönmektir (gıda, ilaç, barınak, yetimler ve fakirler) bu kapsamlarda yardım eder. 

Üyelik Adımları: 

)  info@elbereket.comebilirsiniz (postaya gönder-Tüm kopya belgelerini aşağıdaki e -1

) elbereket.co@gmail.comveya ( 

2- WhatsApp’a e-posta gönderme tarihinde ve numaradaki içerikte mesaj gönderirsiniz : 

00905377300022 

3- Türkiye'deki istanbul şehir adresimiz  AŞIK Veysel Mah Atatürk Bulvarı Cd. Parkcity 

Evleri E Blok No: 18/9001 Dükkan No : 1 ESENYURT / İSTANBUL / TURKEY 

Doğrudan çevrimiçi olarak kayıt olabilir ve abone olabilir ve verileri şirketin web sitesinin 

ana sayfasında bulunan dosyaya (4) kaydedebilirsiniz 

www.elbereket.com 

 

Gıda Güvenliği Projesinde hisse satın almak için abonelik adımları: 

 

BİRİNCİ AŞAMA: Bu abonelik, aboneliği kapatmadan önce, hissedarın kişisel verilerini 

kaydetme ve hisselerini ayırma konusunda geçicidir ve şu anda nakit ödeme yapmadan 

ve asgari katkı 20 hisse ve üzerindedir. 50 hissenin ve üzerindeki abonelerin tercih 

edilir. 

 

İKİNCİ AŞAMA: İşin aşamaları ile ilgili ve pay sahiplerine hisse senetlerini tespit etmek ve 

adınıza kayıtlı hisselerin değerinin yüzde yirmi beşini ödemek için, çalışma adımlarını ve 

mailto:info@elbereket.com
mailto:elbereket.co@gmail.com
www.elbereket.com
www.elbereket.com
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nihai sözleşmenin bir kopyasını ve şirketinizde isminizdeki ilk sözleşmenin imzalanmasını 

ve çalışma aşamalarının başlamasını ayrıntılarını belirtir. 

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: Şirket hakkında tam bilgi, ticari sicil ve lisansların bir kopyası, tapunun 

bir nüshası (şirketteki adınız) ve şirketinizin ana sözleşmesinin bir nüshası ve adınızın son 

sözleşmesinin imzalanması ve hisse senedinin değerinin kalan tutarının tamamı ile 

birlikte işinizle ilgili size bilgi verilecektir. % 75’tir ve adınıza kayıtlı şirketin hesabına 

aktarılacaktır. 

 

NOT: Doğrudan çevrimiçi olarak kayıt olabilir ve abone olabilir ve verileri şirketin web 

sitesinin ön sayfasında bulunan dosyaya (4) kaydedebilirsiniz 

www.elbereket.com 
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