
EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU’NDAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET 

 
Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat Anonim Şirketi’nin 2013 Yılı’na ilişkin Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2014 tarihinde Saat 16.00’da, Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, 
No: 1, Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, 
mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye 
uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirebileceklerdir. 
Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar ile 
ilgili önerisi şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.  
 
 
                                                                               GÜNDEM 
 

1. Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması,  

2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 

3. Bağımsız denetim raporunun okunması 

4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi’nin ibra edilmesi konusunun oya sunulması 

6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2014 yılı içerisinde yapılacak her türlü 

ödemenin karar bağlanması.  

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 

9. Dönem içerisinde istifa eden bağımsız denetim firmasının yerine 2 Aralık 2013 tarihli yönetim 

kurulu kararı ile yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması 

10. Bağımsız Denetçi atanması ve görev süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi ve karara 

bağlanması 

11. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “ Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. Maddesi’nin; tadil edilmesi sureti ile 

sermaye artışı yapılması hususunun genel kurulun onayına sunulması 

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Yasası’nın 395 ve 396. Maddeleri’nde tanımlanan 

şirketle iş yapma ve rekabet yasağının kaldırılması konusunda yetki ve geçmişteki iş ve 

işlemlere icazet verilmesi.  

13. Yönetim Kurulu’na,  2014 yılı içinde Şirket’in dönem kârı bulunması ve mali durumunun müsait 

olması halinde 2.000.000 TL’yi geçmemek üzere, eğitim, sağlık, hayır- hasenat vb konularda 

bağış yapma yetkisi verilmesi 

14. Öneriler ve kapanış 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

EVYAP DENİZ İŞLETMECİLİĞİ LOJİSTİK VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME 
TADİL METNİ 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

MADDE 7- Şirketin Sermayesi 

Şirketin sermayesi 70.000.000- (yetmiş milyon) Türk 
Lirası’dır. Sermaye, beheri 1-(bir) Kuruş itibari değerde 
700.000.000- (yediyüzmilyon) adet nama yazılı 
hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 
45.625.080,42 TL 
(kırkbeşmilyonaltıyüzyirmibeşbinseksen Türk Lirası 
kırkiki kuruş)’nin tamamı ödenmiştir. 

Bu defa artırılan, 

24.374.919,58 TL 
(yirmidörtmilyonüçyüzyetmişdörtbindokuzyüzondokuz 
Türk Lirası ellisekiz Kuruş)’nin tamamı nakit ve 
muvazaadan ari olarak taahhüt edilmekte olup, 
taahhüt tutarının ¼’ü tescil tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde, ¾’ü ise 3 yıl içerisinde ödenecektir. 

 

MADDE 7 – Şirketin Sermayesi 

Şirketin sermayesi 126.000.000,00(Yüzyirmialtımilyon) 
Türk Lirası’dır. Bu sermaye, beheri 1-(bir) Kuruş itibari 
değerde 12.600.000.000 (Onikimilyaraltıyüzmilyon) 
adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi 
teşkil eden 70.000.000,00 (Yetmişmilyon) Türk 
Lirası’nın tamamı ödenmiştir.  

Bu defa artırılan,56.000.000,00(Ellialtımilyon) Türk 
Lirası’nın tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 2013 
yılı dönem karından ve olağanüstü yedek akçelerde 
biriken tutardan karşılanacaktır. 

 

	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 



 
 
 

VEKÂLETNAME 
 
Pay sahibi olduğum Evyap Deniz İşletmeciliği lojistik ve İnşaat Anonim Şirketi’nin 26 Mayıs 
2014 tarihinde  Saat 16:00’da  Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi, No: 1, Sarıyer - 
İstanbul adresinde  yapılacak olan 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil 
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere 
………….........................'yı vekil tayin ettim. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

                                                                Vekâlet Verenin Adı Soyadı 
                                                                    İmza 

 
 
 
VEKÂLET VERENİN 
 
Sermaye Miktarı   : …...............-TL 
Pay Adedi         : …...............Adet 
Oy Miktarı           :  ….…..........Adet 
Adresi                  :……………. ....................... 
                            ………………...................... 
NOT: Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir. Vekâletnamelerin noter tasdiksiz 
olması halinde vekâleti veren kişinin noter tasdikli imza beyanı aslı vekâletnameye 
eklenecektir. 
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