
'I. KURULU$

Agagrdaki adt, soyadl, unvanl, yerlegim yeri ve uyrugu yazrl kurucu taraftndan birAnonim $irket kurulmug bulunmaktadrr
Sra No Kurucu

1 MERPORT VENTURE LTD

Uyruk Kimlik No

KUZEY KIARIS IURK ...........
CUMHURIYETl

GIIMAGUSA SERBEST LIMAN VE AOLGESI GMIMGUSA KUZEY KIBRIS TURK CUMHURIYETI

2.9IRKETIN UNVANI

girketin unvanr ER KAPITAL HOLDING ANONIM glRKETl dir. girketin igterme adr ER KAPITAL dir.

3. AMAq VE KONU

AMAQ VE KONU:

Madde 3-

9irketin amag ve konusu baghca gunlardrr

sirketinesasamac|kuru|mugVekuru|acakgirketlerinsermayeVeyCinetiminekatl|arak'bun|ar|nyat|r|m,finansman,organizasyonveyonetimmese|e|erinitop|Ubirbnye

ve devamhlr0rnr teminat altrna almak ve bu amaca uygun ticari, srnai ve mali girigimlerde bulunmak.

Sirket'in aga0rda yazrlr amaqlannr gerqeklegtirmek igin faaliyet gosterecegi konular gunlardrr:

A) $irket kurma, agtirak tesisi ve elden grkarma:

kurulmug ve kurulacak, yerli ve yabancl girketlere hissedar veya ortak srfattyla katrlmak, igtirak etmek, devir almak, bunlann yonetim ve denetimine girmektir.

Bunlann pay senetlerini veya sermaye paylannr, intifa senetlerini satrn alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

B) igletme faaliyetleri:

sermaye igtirakinde bulunabilir.

gerekti!inde di0er sermaye gruplan ve halkrn istiraki ile kuracagr girketler vasrtasr ile gerqeklegtirebilir.

3- 9irket ilgiii mercilerden izin almak kaydryla ihtiyag duyulan konularda yabancr personel galrgtrrabilir.

C) Finansman igleri:

1-$irket ihtiyaglarr igin bankalardan d19 kredi m0esseseleri ve firmalardan teminatl veya teminatsrz krsa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir.

faydalanan girketler arasrnda faydalanma olgtistinde da0rtrlabilir.

girketlerden tahsil edebilir.

di0er mriesseselere aractltk yapmamak kaydryla devir ve ciro edebilir. Bu mLiesseselerin miigterilere agtrklan kredileri sigorta ettirebilir.

t0rlU nakdi ve gayri nakdi krediler alabilir, finansman ve mal baolantrlan yapabilir, anlagmalar yapabilir, kaynak saolayabilir.

mallan ve her trirl0 haklan [.]zerinde gayrimenkul ipoteQi, menkul rehni ve igletme rehni verebilir, alacaklannr temlik edebilir ve benzeri teminatlart verebilir.

edebilir.

D) Sermaye piyasasr ve finansman muameleleri:

tahvil ihraglannr suskripsiyon

^$I$, \.\ i,Y
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sahip her nevi tahlilleri aracrhk yapmamak kaydr ile kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir
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yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri:

plan ve programlann yardrmr ile igletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin goziimiine yardrmcr olmak geklinde faaliyet gosterebilir.

a||nmas|i|erapor|anmaS|Vekredioperasyone|i9|em|erikonusunda,Trkiye'dek|
tercr.imelerinin yaprlmasr, teminatlannrn alrnmasr ve paraya gevrilmesi konusunda destek, danrgmanlrk hizmeti verebilir.

F) Mi.igterek hizmetler:

konularda ig ve drg firmalarla lisans anlagmalan yaparak bu anlagmalann b0trln mali sonuglafl ile bagkalailna devredebilir.

2-girket igtirak ettigi girketler nezdinde her nevi bilgi iglem makineleri ile servis btiro hizmetleri yapabilir.

diger mallann alrmrnr, satrmrnr, imalatrnr, ihracatrnr, naklini, giimrtlklenmesini ve diger igleri yapabilir veya yaptrrabilir.

gerektirdigi nakliye, depolama, ayrrma, ambalajlama gibi botrin hizmetleri yapabilir veya yaptrrabilir.

ve sona erdirmeye yonelik stratejilerin gelittirilmesi, mLilkiyet hareketlerinin izlenmesi, takibi hususunda danrgmanlrk hizmeti verebilir

G) Gayrimenkuller:

edebilir.

K|smenveyatamamenbagka|ar|nakirayaVerebilir.Ayrrcakendigayrimenku||erizer|nde

her gegit tasarruflarda bulunabilir ve igletme rehni yapabilir.

ve gahsi her nevi teminallar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil iglemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler:

yatrnmlara girigebilir.

l) Dioer igler:

sermayenin gelmesini saolamak igin tegebb0slerde bulunabilir.

J) Yasal srntrlama:

yollarda gerekli izinler onceden ahnrr ve yasalara uyulur.

4. glRKETlN MERKEZI

girketin merkezi MUGLA ili FETHIYE ilgesi'dir.

AdrESi CUMHURIYET MAHALLESI 96. SK. NO:5/1 FETHIYE/MUGLA'Oir.

ve ilan edilmig adresinden ayrtlmrg olmasrna raomen, yeni adresini sriresi iginde tescil ettirmemig girket iqin bu durum fesih sebebi sayrlrr

5. SoRE

Sirketin suresi, kurulugundan itibaren srnrrsrz'drr. Bu srire esas sozlegmesini de0igtirmek suretiyle uzatrIp krsaltrlabilir.

6. SERMAYE

sermaye arlrnmrna iligkin karan, sozlegmenin ilan maddesinde ongoriildtigri gekilde ilan edilir.

$irketin baglangrg sermayesi, beheri '160000,00 Turk Lirasr degerinde 5 paya ayrrlmtg toplam 800000,00 Turk Lirasr deferindedir.Bu paylann tamamr nama yazrlrdrr.

-Beheri '160000,00 T[irk Lirasr deoerinde 5 adet paya kargrlrk gelen 800000,00 Tr.]rk Lirasr MERPORT VENTURE LTD tarafrndan nakdi,

olarak taahhut edilmigtir.

degerlerinin tamamr girketin tescilinden once odenmigtir
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TLirk Cumhuriyeti adresinde yer alan MERPORT VENTURE LTD (YONETIM KURULU

MUGLA / FETHiYE adresinde ikamet eden MURAT ERDOGAN hareket edecektir.

7. YONETIM KURULU VE SORESI

Kurulu sriresi 3 yrldrr, llk Yonetim Kurulu Liyesi olarak 3 yrlLgrna agaotdakiler segilmigtir.

MERPORT VENTURE LTD Ydnetim Kurulu Uyesi olarak segilmigtir.

Adres: Gazimagusa Serbest Liman ve Bolgesi GAzIMAGUSA Kuzey Ktbns Trjrk Cumhuriyeti
Tuzel kigi adrna; 123""-"".80 Kimlik No'lu, MUGLA / FETHIYE adresinde ikamet eden MURAT ERDO6AN hareket edecektir.

8. 9IRKETIN IDARESI VE rEMSlLl

olarak tiqtincO kigilere devredebili. En az bir yonetim kurulu Liyesinin temsil yetkisini haiz olmast gartttr.

Yonetimkurulu,dtizen|eyecegibirigyonergeyegore,y<inetimi,k|smenVeyatamamenbirveyablrkagydnetimkuru|u[yes|neveya

kuru|u,istem0zerinepaysahip|erinivekorunmayadegermenfaat|eriniiknaedicibirbi9imdeoayakoyan

verecekleri her t0r zarardan dolavr vonetim kurulu mriteselsilen sorumludur.

9. TEMSILE YETKILI OIANTAR, TEMSIL 9EKLI VE GOREV DAGILIMI

Temsile Yetkili Olanlarve Temsil gekli:

llk 3 Yrl igin Gazimaousa Serbest Liman ve Bolgesi GAZIMAGUSA Kuzey Krbrrs

BA$KANI) Temsile Yetkili olarak segilmistir. Tilzel kigi adrna; '123....""80 Kimlik No'lu

Yetki 9ekli: l\4rinferiden Temsile Yetkilidir.

10. GENEL KURUL

Ticaret Kanunu hiikiimlerine tabidir. Genel kurul, qirketin merkez adresinde veya yonetim merkezinin bulundulu gehnn elverigli bir yerinde toplanrr.

11. ILAN

Genel kurulun toplantrya gaonlmasrna iliskin ilanlar da dahil olmak rizere girkete ait ilanlar Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yaprlrr.

yaprlmasr zorunludur.

12. HESAP DONEMI

$irketin hesap yrlr, Ocak ayrnrn 1.

senenrn aralrk ayrnrn otuz birincr gilnii sona erer.

13. KARIN TESPITIVE DA6ITIMI

uyulur.

14. YEDEKM9E

Yedek akgelerin aynlmasr hususunda Tl.lrk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hukumleri uygulanu.

15. KANUNI HOKOMLER

Bu esas sdzlegmede bulunmayan hususlar hakkrnda Tirrk Ticaret Kanunu hiiktimleri uygulantr.
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Fctlriye f ;cr;'et 3 icii Muduriii<1ri
Tatyaka tv"iah.1,r4 .iok. No: 1 1 971

FETHIYE /MUGLA
Tel:0 252 614 1 1 15

fr0 t1 g:1 7 I i::T ElB

MERPORT VENTURE LTD

,SiJif:lk'o'

Sayta 4 I 4



T.c.
F ethiye Ticaret Sicil Mi.idtirltigii
TaEyaka tvlatr.144 Sok.No: 1 1971

FETHIYE / MUGLA
Tel:0 252 6141115 00023 7 Tg sr fi8

MERSISte hazrrlanan, M0d0rl0$0m0zce d6kUmti ahnrp ilgilisine agrklanan ve ilgililer tarafrndan okunan bu sdzlegme ahrndaki imzalann gdsterdigi;

lDrgT{tsd ld$e lfln:

. 0618065014600001 MERSISA/ergi numaralr MERPORT VENTURE LTDticaret siciline kayrth olmayan tiizel kigiligi adrna YETKILISI olarak hareket eden,

giisterdi$i A02C26018 seri numarah fotolraflr Kimlik Kartrna g6re baba adr MEHMET, ana adr HORU, dogum tarihi 1.7 .1971, do{um yeri FETHIYE olan ve halen

KAMgULHA MAH. 158. SK. MURAT ERDOGAN BLOK NO: I 19 KAP| NO: 1 FETHIYE / MUGLA adresinde butundugunu, bitdiren 123508't7580 T.c. kimtik

numarall MURAT ERDOGAN.

isimli kigi/kigilere ait oldugunu, Miidiirltikte huzurumda ahndrgrnr, onaylarrm.

FETHIYE
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