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2013 yrLrNA ir-igriru olltian cENEL KURUL TonLANTI rureHRGt

Evyap Deniz igletmecili$i Lojistik ve ingaat Anonim $irketi'nin 2013 Yrh'na iligkin Olagan Genel
Kurul Toplantrsr 26 Mayrs 2014 tarihinde saat: 16.00'da Ayaza}a Mah. Kemerburgaz Cad. No.
1, Sarryer / |STANBUL adresinde, T.C. istanbul Valiligi il Ticaret MudUrlU$u'nUn 23 Mayrs 2014
tarih ve 14332 sayrlr yazrsryla g6revlendirilen Bakanhk Temsilcisi Sayrn Hasan Yrlmaz
gOzetiminde yapr lm rgtr r.

Toplantrya iligkin davetin TUrk Ticaret Kanunu ve $irket Ana Sdzlegmesi gere$ince, gUndemi de
ihtiva edecek gekilde; TUrkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 9 Mayrs 2014 tarih ve 8566 sayrh
gazetesinde ve aynca Milliyet Gazetesi'nde ilan edildi$inin ve hissedarlara PTT Beyo$lu
$ubesi'nden gonderilen iadeli taahhUtlU postayla ilan edilmek suretiyle toplantl gUn, yer ve
gUndeminin usulUne uygun gekilde bildirildi$i ve toplantr mahallinde girket pay defterinin ve ana
sdzlegmenin hazrr bulundu$u anlagrlmrgtrr.

T.T.K'nin 414. maddesine istinaden yaptlmast istenilen bu toplantrda pay sahipleri ve vekillerinin
toplanttntn yaprlmasrna, aynca yonetim kurulunca hazrrlanan ve pay defterine uygunlu$u tasdik
edilen hazirun cetveline herhangi bir itiraz bulunmadr$rnrn, girket hazirun cetvelinin tetkikinden,
girket toplam 70.000.000 TUrk Lirahk sermayesine tekabUl eden 7.000.000.000 adet hissesinin
tamamrnrn asaleten ve vek6leten olmak Uzere tamamrnrn temsil edildi$inin ve boylece gerek
kanun ve gerekse ana sdzlegmede ong6rUlen asgari toplantr nisabrnrn mevcut oldu$unun
anlagtlmast Uzerine toplantr y6netim kurulu Uyesi Mehmed Evyap tarafrndan agrlarak gUndemin
gOrUgUlmesine gegilmigtir.

1. TOPLANTI BA$KANLIGI'NA : CUneyt Can Oguzer'in
KATIPLIGE : Sarper Ozmert'in

segilmelerine oybirli$i ile karar verildi.

2. Ydnetim kurulu yrllrk faaliyet raporu okundu. 36z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap
vekilleri "Y6netim Kurulu tarafrndan hazrrlanan 2013 Yrlt Ytlltk Faaliyet Raporu "$irketlerin Yrlhk
Faaliyet Raporunun Asgari igeri$inin Belirlenmesi Hakkrnda Ydnetmelikte sayrlan gartlan
tagrmamakta, agrklayrcr bilgi igermemektedir. Orne!in; ydnetmeligin 4. maddesine gore "Ytlltk faaliyet
raporu, girketin ilgili hesap ddnemine ait i9 ve iglemlerinin akrgrnr, her y6nUyle finansal durumunu,
girketin hak ve yarannr da gdzetecek gekilde, do$ru, eksiksiz, dolambagsrz, gerge$e uygun ve dUrUst
bir gekilde yansrttr. Yrllrk faaliyet raporunda, yanrltrcr, abartrh ve yanhg kanaat uyandrrrcr, gerge$e
aykrrr ifadelere yer verilemez." denilmektedir. Ancak y6netim kurulu riyelerine ricret, prim, ikramiye
vb. odenmedi$i s6ylense de 31.877,94 TL odeme yaprldr$r belirtilmigtir. Bildi$iniz gibi 11.01.2013
tarihli genel kurulda y6netim kurulu Uyelerine Odenecek brUt Ucret'in 500 TL oldu$u belirtilmigtir.
$irketin 2013 yrlrnda 4 adet ydnetim kurulu 0yesi bulundu$una g6re 2013 yrhnda yaprlan toplam
odemenin 24.000 TL olmasr gerekir. Ancak 31.77,94 TL 6deme yaprldrltna g6re aradaki bu farkrn
neden kaynaklandr$r konusunda bilgi verilmelidir. Yonetim Kurulu Faaliyet Raporunda pay
sahiplerine gerge$e aykrrr ve geligkili bilgi verilmesi kabul edilemez. Di$er taraftan yonetim kurulu
Uyelerine ve i.lst dUzey ydneticilere verilen Ocretler toplam olarak belirtilmig olup, ddemeler
konusunda birey bazrnda ve odemenin hangi mahiyette oldu$u ile ilgili bilgiverilmesinitalep ederiz.
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Yine ydnetmeli$in 9. maddesinde ydnetim kurulu tiyelerine verilen odenekler, yolculuk, konaklama ve
temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkAnlar, sigortalar ve benzeri teminatlarrn tutarlarrna iligkin bilgilerin de
faaliyet raporunda bulunmasr gerektili belirtilmigtir. Ancak raporda bu hususta bilgiye rastlanmamrgtrr.
Bu hususta da bilgi verilmesi elzemdir.

Aynr gekildeydnetmeli$in 12. maddesinin d bendinde "KArpayr da$rtrm politikasrna iligkin bilgilerve kAr
da$rtrmr yaprlmayacaksa gerekgesi ile da$rtrlmayan kArrn nasrl kullanrlaca$rna iligkin 6nerinin yer almasr
gerektili ifade edilmigtir. Faaliyet raporunda bu bilgilere de somut olarak yer verilmemigtir. " dedi.

Soz alan Evyap Sabun A$ vekili, " Kanunda ve Yrlhk Faaliyet Raporunun Asgari igeri$inin Belirlenmesi
Hakkrndaki Y6netmelik'te y6netim kurulu Uyeleri ve tist dUzey ydneticilere yaprlacak toplam odemeden
bahsedilmekte olup, birey bazrnda bir ayrrgtrrma yUkUmlUlU$U bulunmamaktadrr. Ote yandan Ucretlerin
birey bazrnda ayrrgtrrrlmasr, kigiselverilerin hukuka aykrrr olarak ifga edilmesi anlamrna gelir, rakamlarda
herhangi bir usulstizltik yoktur. Ayrrca genel kurul dncesi, kar da$rtrmrna iligkin ydnetim kurulunun dnerisi
ve tUm evrak girket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazrr tutulmugtur. Bu hususlarrn hepsi
belirlidir." dedi.

3. Ba$rmsrz denetim raporu okundu.

4. Finansal tablolar okundu. Mrizakereye gegildi.

56z alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "Qo$unluk gUcU abartrh bir gekilde
kullantlarak kUgUk hissedarlan zarara u$ratmaktadrr. Uzun yrllardan beri pay sahiplerine bilgi, hesap
ve tatmin edici bir kar payt vermeyen; geffafltktan uzak muhasebeye dayah olarak kanuna, esas
sdzlegmeye ve iyi niyet kurallarrna aykrrr olarak hazrrlanan finansal tablolara onay verilmesi mtimkrln
de$ildir. Bu nedenle finansal tablolarrn tasdikine olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta
gegiyoruz. Ayrtca igletmenin normal gider ve zararlarna kaydedilmeyen tutarlardan olugan "Diger
Ola$an Dtgr Gider ve Zararlat'' 256.797-TL'dir. Bunlar girket ydneticilerin veya personelin
kusurlanndan kaynaklanan ceza mahiyetindeki ddemeler olabilir. Bu gekilde bir 6deme ise ilgililerden
tahsili gerekir. Dolaytsryla bu ddemelerin mahiyeti hakkrnda bilgiverilmesini isteriz." dedi.

Soz alan Evyap Sabun A$ vekili, " sdzU edilen tutann tamamr 2013 yrhnda 6denen ve gider yazlan
ktdem ve ihbar tazminatlanndan kaynaklanmaktadrr. Y6neltilen ithamlar haksrzdrr. " dedi.

Oylamaya gegildi. 20'13 Yrh finansal tablolarrn tasdik edilmesine, Nebahat Evyap igbilen ve Selime
Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr, 6.999.180.000 oyla ve oygoklu!u ile karar verildi.

5. Ydnetim Kurulu Uyeleri ile ba$rmsrz denetginin ibra edilmesi konusuna gegildi.

Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Yonetim kurulu tiyeleri ve denetgi kanuna,
esas s6zlegmeye ve objektif iyi niyet kurallanna aykrrr faaliyetlerde bulunmug, girketi ve girket ortaklannr
zatara u$ratmrgtrr. Bu nedenle Yonetim Kurulu tiyeleri ve denetginin ibra edilmesine olumsuz oy
ku I lan r yor, m u ha lefeti m izi zapta gegi riyoruz" d ed i.

Soz alan Evyap Sabun A$ vekili, " Y6netim kurulu ve ba$rmsrz denetgi hakkrndaki beyanlar haksrzdrd'
dedi.

Oylamaya gegildi. Ydnetim kurulu Uyeleri kendi ibralarrnda oy kullanmadrlar.
Ydnetim kurulu Uyelerinin 2013 yrh ig ve iglemlerine iligkin olarak ibra edilmelerine; Nebahat Evyap
lgbilen ve Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr, 6.997.950.000 oyla ve oyqoklu$u ile karar
verildi.

BaSrmsrz denetim firmasrnln 2013 yrh ig ve iglemlerine iligkin olarak ibra edilmelerine; Nebahat Evyap
igbilen ve Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr, 6.999.180.000 oyla ve oygoklu$u ile karar
verildi.



6. KArrn kullanrm geklinin ve daSrtrlacak kar ve kazang paylan oranlarrnrn belirlenmesine gegildi.

Evyap Sabun A$ vekili s6z alarak " Kinn, y6netim kurulunun 6nerdi$i gekilde ve aga$rda yer aldr$r
gekilde da$rtrlmasrnr teklif ediyorum" dedi.

$irketin 2013 yrlr 31.307.950,62-TL tutartndaki net kirtndan'
a) 1.565.397,53-TL tutarrnda 1 . Tertip yasal yedek akge 

"ynlt".,n",b) l.tertip yasal yedek akge ayrrldrktan sonra kalan 29.742.553,09-Tl'den brrlt 3.500.000,00-TL'nin
ortaklara hisseleri oranrnda l.temettU olarak da$tttlmaslna,
c) l.TemettU da$rtrmrndan sonra kalan 26.242.553,09-Tl'den 468.624,09-TL tutannda 2. Tertip
yasal yedek akge ayrrlmastna,
d) 2. Tertip yasal yedek akge ayrrldrktan sonra kalan 25.773.929,00-TL'den brtit 4.686.240,91-
TL'nin ortaklara hisseleri oranrnda 2.temettU olarak da$lttlmastna,
e) 2.TemettU da$rtrmrndan sonra kalan 21.087.688,09-TL'nin ise sermaye artrrrmt igin kullanrlmasrna,

56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Kann kullanrm geklinin ve kazang paylarrnrn
daSrtrlmasrna iligkin olarak; gergek olmayan bilangoya dayah safi karrn tespit edilmesinin ve dalrtrm
oranlarrnrn belirlenmesinin kanun, esas sdzlegme ve iyi niyet kurallarrna aykrrr oldu$unu dUgUnUyoruz.

$irket 2013 yrhnda 31.307.950,62-TL kar elde etmig iken bunun yaklagrk dortte birinin da$rtrlmasr
yerinde de$ildir. $irketin sermaye artrgrnr gerekli krlacak somut bilgi ve belgeler taraftmtza ibraz
edilmemigtir. $irketin sermaye artrrrmrna ihtiyacr yoktur. Objektif iyiniyet kurallan gere$i karrn bu gekilde
kullanrlmasr iyiniyet kurallarrna aykrrrdrr. Ydnetim Kurulu Uyeleri ve Ust dUzey ydneticilerin aldr$r Ucretler
dikkate ahndr$rnda, kar payrndan bagka bir gelir elde edemeyen mtivekkillerimizin girketten menfaat elde
edebilmesi igin karrn tamamrnrn da$rtrlmasr gerekti$i de bir gergektir. Bu nedenle karrn kullanrm geklinin
da$rtrlacak kar ve kazang paylarr oranlarr belidenmesi hakkrnda alrnan karara olumsuz oy kullanryor ve
m u ha lefetim izi zapta gegi riyoruz" ded i.

Evyap Sabun A$ vekili s6z alarak; "$irketin sermaye ihtiyacr son derece acil ve yakrcr olup, girket
yatrrrmlarrna devam edebilmesi ve sektdrdeki rekabetgi g0cUnU koruyabilmesi igin sermaye artrrmak
zorundadrr. Ote yandan kann yaklagrk yUzde 2S'inin da$rtrldr$r da bir vakradrr. Yatrrrmlarrna devam eden
ve sermaye ihtiyacr bulunan bir girketten karrn tUmUnUn da$rtrlmasrnr talep etmek iyiniyetli bir tutum
de$ildir." dedi.

Yaprlan oylama sonucunda; ydnetim kurulunun kar da$tttm dnerisinin aynen kabulune, Nebahat Evyap
igbilen ve Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr, 6.999.180.000 oyla ve oygoklu$u ile karar
verildi.

7. Ydnetim kurulu liyeleri ve Ust d0zey ydneticilere 2014 ytr igerisinde yaprlacak her tltrlU 6demenin
karara ba$lanmasr hususunun gdrUgUlmesine gegildi.

Sdz alan Evyap Sabun A$ vekili, " 2014 yrhnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust dUzey ydnetici ve
personele toplamda brrlt 384.989 TL'yi gegmeyecek bigimde 6deme yaptlmastnt, genel kurulun onaylna
sunuyoruz" dedi.

Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim kurulu Uyeleri ve Ust dUzey
yoneticilerine yaprlacak olan her tUrlU ddemenin karara ba$lanaca$t ifade edilmesine ra$men, hangi
yonetim kurulu Uyesine ne kadar hangi mahiyette 6deme yaptlaca$t karar alttna altnmamtgtlr. Bu
gergevede, girketin hakim ortaklan, ydneticileri ve bunlartn yaktnlarrna; Ucret, harctrah, huzur hakkt,
ikramiye, tazminat, gider karglh$r, temsil a$rrlama, kigisel giderler, avans ve sair adlarla yaptlan her tUrlU

odeme ve sa$lanan mali menfaatlerin tutarr, Ucret bordrosuna dahil edilmesine gerek olmayanlart da
kapsayacak gekilde, her bir kigi bazrnda ayn ayrr karara ba$lanmahdrr. Ote yandan mtlvekkilldrimizin
elde ettigi kar payr dikkate ahndr$rnda yonetim kurulu Uyelerine ve Ust dUzey y6neticilere verilen huzur
hakkr ve sair tjcretlerin yUksek oldu$u da agikArdrr. Bu nedenle altnan karara olumsuz oy kullantyor,
m u ha lefetim izi zapta gegi riyoruz" ded i.
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r Sdz alan Evyap Sabun A$ vekili, " Kanunda ve Yrllrk Faaliyet Raporunun Asgari igeriginin Belirlenmesi
Hakktndaki Ydnetmelik'te ydnetim kurulu Uyeleri ve Ust dUzey y6neticilere yaprlac.ak toplam ddemeden
bahsedilmekte olup, birey baztnda bir ayrtgtrrma yUkUmlUltrgU bulunmamaktadtr. Ote yandan rlcretlerin
birey baztnda ayrtgttrtlmasr, kigiselverilerin hukuka aykrrr olarak ifga edilmesi anlamrna gelir. Trim bunlar
ile birlikte yonetim kurulu Uyeleri ve Ust dUzey ydneticilere yaprlacak ddemelerin son derece sembolik
oldu$u agikardrr" dedi.

2014 ytltnda, ydnetim kurulu Uyelerine, Ust dOzey ydnetici ve personele toplamda brUt 384.989 TL'yi
gegmeyecek bigimde 6deme yaprlmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz
oyuna kargr, 6.999.180.000 oyla ve oygoklu$u ile karar verildi.

8. Yonetim kurulu uyelerinin segimi ve gorev stlrelerinin belirlenmesi giindemine gegildi.

Ydnetim kurulu Uyeli$ine, 3 yrl sUre ile g6rev yapmak Uzere, ydnetim kuruluna segilmeye bir itirazlarr
olmadr$rnr yazrh muvafakatnameleri ile bildiren,

o Mehmed Evyap T.C No: 45493366066 (Toplantrda hhzrr bulunarak adayhgrnr sdzle de beyan
etmigtir)
Acarlar Mah. Zarif Sok. 9/1 Beykoz, istanbul

. Bekir Melih KuralT.C No: 17963299624
Konaklar Mah. S6gUt Sok. Koza Sit. 9. Blok D: 30 4. Levent - Begiktag/lstanbul

r Mustafa Srtkr Tankurt T.C No: 58780087216
Maslak Gazeteciler Sit C4 Blok D: 14 Maslak - lstanbul

. 6mer Fethi Evyap T.C No: 45481366412
BagrbUyUk Mah. Yrlmaz Sok. No:2414 Maltepe - istanbul

isimli kigilerin segilmeleri teklif edildi. Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Ydnetim
Kurulu Uyeleri daha 6nce segilen kigilerle briyuk oranda aynr olup, bu kimseler gegmig yrllarda gdrevlerini
gere$i gibi yerine getirmemig, kanuna, ana sdzlegmeye ve objektif iyi niyet kurallarrna aykrrr davranmrg,
mUvekkillerimize ihtarname yoluyla sorduklarr hususlarda bilgi vermekten imtina etmig, yrlllk faaliyet
raporunu hazrrlarken dahi yasal zorunluluklarr yerine getirmig, pek gok'usulsUz ig ve iglem ile
mlivekkillerimiz ile girketi zarara u$ratmrgtrr. Hal bdyleyken aynr kimselerin ydnetim kurulu Uyesi olarak
faaliyette bulunmasr kabul edilemez. Bu nedenle ydnetim kurulu [iyelerinin segimi ve g6rev sUrelerinin
belirlenmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi.

Evyap Sabun AS vekili s6z alarak, "Y6netim kurulu Uye adaylarrna iligkin ithamlar haksrz ve
dayanaksrzdr/' dedi.

Oylamaya gegildi.. Ydnetim kuruluna, 3 yrl stire ile gdrev yapmak Uzere yukarrda bilgilerine yer verilen
Mehmed Evyap, Omer Fethi Evyap, Bekir Melih Kuralve Mustafa SrtkrTankurt'un segilmelerine
Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr,6.999.180.000 oyla ve
oygoklu$u ile karar verildi.

9. Ddnem igerisinde istifa eden ba$rmsrz denetim firmasrnrn yerine 2 Arahk 2013 tarihli ydnetim kurulu
kararr "Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanlrk Anonim $irketi'nin ba!rmsrz denetgi olarak atanmasr
genel kurulun onayrna sunuldu.

Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Daha onceki genel kurulda ttim
muhalefetimize ra$men girketin uzun yrllar ig denetgisi olan ve bu sUregte usule aykrrr iglemler yapan
Murat Erigti'nin sahip oldu$u girket ba$rmsrz denetgi olarak atanmrgtrr. Bunun Uzerine tarafrmrzca
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Balrmsrz Denetginin de$igtirilmesi talebiyle dava agrlmrg, istanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesinde
20131104 E. sayr ile gdrUlen dava devam ederken davanrn kaybedilece$ini ve girkete gergek anlamda
ba$rmsrz olan bir denetginin atanaca[rnr anlayan girket ydneticileri, bu durumu engellemek adrna segilen
ba$rmslz denetgileri istifaya zorlamrg ve yine yakinen tanrdrklarr Tam Ba$rmrz Denetim ve Dantgmahk
A.$'yi kOtU niyetle denetgi olarak atamrgtrr. Nitekim Ba$rmsrz denetgi tarafrndan hazrrlanan son derece
yetersiz rapor da tarafh davranrldr$rnrn gdstergesidir. Bu nedenle antlan raporu onaylamtyor, bu konuda
alrnan karara olumsuz oy kullanryor muhalefetimizi zapta gegiriyoruz" dedi.

Sdz alan Evyap Sabun A$ vekili, "Segilen ba$rmstz denetgi tUm yasal nitelikleri haiz olup, yaptlan segim
usul ve yasaya uygundu/'dedi.

Yaprlan oylama sonucunda, 2 Arahk 2013 tarihli ydnetim kurulu karart ile Tam Ba$rmsrz Denbtim ve
Dantgmanhk Anonim $irketi'nin ba$rmsrz denetgi olarak atanmast iglemi, Nebahat Evyap lgbilen ve
Selime Evyap'rn 820.000 olumsuz oyuna kargr, 6.999.180.000 oyla ve oygoklulu ile onaylandt.

10. Ba!rmsrz denetgi atanmasr ve gdrev sUresinin belidenmesi hususunun gdrUgUlmesine gegildi.

Sdz alan Nebahat Evyap lgbilen ve Selime Evyap vekilleri "Gtindemin 11. maddesine iligkin bdlUmde
de izah etti$imiz gibi Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanlk A.$ kdtU niyetle segilmig olup, bu
firmanrn ba$rmsrz denetgi olarak segilmesine iligkin karara olumsuz oy kullanryor, muhalefetimizi
zapta gegiriyoruz" dedi.

Soz alan Evyap Sabun A$ vekili, " Bir dnceki gOndem maddesinin gdrUgUlmesi srrasrnda beyan etti$imiz
Uzete, Segilen ba$rmsrz denetgi tUm yasal nitelikleri haiz olup, yaprlan segim usul ve yasaya uygundu/'
dedi.

Yaprlan.oylama sonucunda, BUyUkdere Cad.No.127 K.22 D.2201 Astoria A Kule Esentepe - lstanbul
adresinde faaliyet gosteren Tam Ba$rmsrz Denetim ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin 1 yrl sure ile
girketin ba$rmsrz denetgisi olarak atanmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap'tn 820.000
olumsuz oyuna kar9r, 6.999.180.000 oyla ve oygoklu$u ile karar verildi.

11.$irket Esas Sdzlegmesi'nin " $irketin Sermayesi" baghkh 7. Maddesi'nin tadil edilmesi sureti ile
sermaye artrgr yaprlmast hususunun gdrUgUlmesine gegildi.

Sdz alan Evyap Sabun A$ vekili, sermaye artrgrnrn ydnetim kurulunun 6nerdi$i gekilde yaptlmastnt teklif
etti.

Sdz alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "$irketin elde etti$i kartn ortaklara da$tttlmast
gerekirken geregi olmadr$r halde ve somut higbir gerekge g6sterilmeksizin sermaye arttrtmt yaptlmasl
kabuledilemez.
$irketge her ne kadar yatrrrm yaplldr$r ifade edilse de genel kurulda bu yattrtmtn gereklili$i, aciliyeti ve
geri donugUnun olup olmayacalr tartrgrlmamrg, bu konuda bilgi verilmemigtir. Bu nedenle girketin esas
s6zlegmesinin "Sermaye" baghklr 7. maddesinin tadil edilmesine iligkin karara olumsuz oy kullantyor,
m u halefetim izi zapla ge gi riyoruz" ded i.

Evyap Sabun A$ vekili sdz alarak; "$irketin sermaye ihtiyact son derece acil ve yaktct olup, girket
yatrrrmlarrna devam edebilmesi ve sektordeki rekabetgi girclinu koruyabilmesi igin sermaye arttrmak
zorundadrr. Ote yandan kann yaklagrk yUzde 2S'inin da$tttldt$t da bir vaktadtr. Yattrtmlartna devam eden
ve sermaye ihtiyacr bulunan bir girketten kann tUmUnUn da!rtrlmasrnl talep etmek iyiniyetli bir tutum
de$ildir." dedi.

Oylamaya gegildi. girket Esas Sdzlegmesi'nin " $irketin Sermayesi" bagltklt 7. Maddesi'nin tadil

edilmesi sureti ile sermaye artrgr yaprlmasrna, Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap'tn 820.000
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olumsuz oyuna kargr, 6'999.180.000 oyla ve oygoklu$u ile karar verildi. Tadil metni toplantr bagkanhgrtaraflndan imzalanarak tutanala eklendi.

12' Yonetim Kurulu uyelerine Turk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde tanrmlanan, girkele ig
yapma ve rekabet yasa$rntn kaldtrtlmast konusunda yetkive gegmigteki ig ve iglemlere icazet
verilmesi konusunun gorUgUlmesine gegildi.

56z alan Nebahat Evyap igbilen ve Selime Evyap vekilleri "Yonetim kurulu segimlerine de muhalefetetti$imiz kimselerin girketle iglem yapmast ve rekabet etmesi halinde, girket ve mUvekkillerimiz zararau$rayabilecektir. Ote yandan kdtti niyetle dnceki ig ve iglemlere icazet verilmesine oe rrrEoii gekilde
muvafakatimiz bulunmamaktadlr. Bu sebeple ycinetim- kurulu Uyelerine TTK,nrn 3g5. ve 396.maddelerinde tantmlanan girketle iglem yapma ve rekabet yasagrnrn kaldlrrlmasr ronusunoa yetki vegegmigteki i9 ve iglemlere icazet verilmesi konusunda- alrrian karara olumsuz oy kullanryor,muhalefetimizi zapta gegiriyoruz. Ayrrca dnceki d6nemlerde ydnetim kurulu gyelerinden herhangi birkimse girketle iglem yaptr ise bunun da genel kurulda bilgimize iunulmasrnr istiyoruz,,dedi.

56z alan Evyap Sabun A$ vekili, " Ydnetim kurulu uyelerinin grup girkeflerinde de g6rev alabilmesi iginTTK 395 ve 396 maddeleri'nde belirtilen yetkilerin verilmesi oirloiuntutuktur. Bu sebeple muhalefet gerhihaksrz ve yersizdi/' dedi.

Yaprlan oylamada, Yonetim Kurulu uyelerine Turk Ticaret Kanunu'nun 3g5 ve 3g6. Maddelerindetanlmlanan, girketle i9 yapma ve rekabet yasa$rnrn kaldrnlmasl konusunda yetki ve gegmigteki ig veiglemlere icazet verilmesine, Nebahat Evyap igditen ve selime Evyap'rn aio.ooo olumsuz oyuna kargr,6.999.180.000 oyta ve oygoklugu ile kararverildi.

13' Ydnetim Kurulu na ?914 yrh igerisinde $irket'in ddnem karr bulunmasr ve mali durumunun musaitolmast halinde, 2.000.000 TL'yi gegmem-et< ozere, e$itim, sa$hk, nayri- hasenat vb konularda ba$rgyaprlmasr y6nunde yetki verilmesi hususunun gdrugulmesine gegildi.

soz alan Nebahat Evyap igbilen ve selime Evyap vekilleri "Belirtmek gerekir ki Evyap Deniz A.g dernek,vakf veya herhangi bir hayrr kurumu degildir. $irketin amacr da bagrg"yapr"[ oegit, t<ar oagrtmarirr. Herne kadar yonetim kurulunun hayrr yapmak konusundaki iradelerinl tlloir etsek de, yaprlacak tum hayrrhasenattn girket hesabtndan de$il, gahrslarrn kendi hesabrndan yaprlmasr gererti$ini 'belirtmel 
leret<ir.Nitekim muvekkillerimiz bu amagla Mehtap Egitim Vakfr'nr irmus or1.lp., gir[eften bir teiir etdeedebilmesi halinde. bu.vakrf aracrlt$ryla ba$rgta bulunacaktrr. Bu nedenle ycinetim Kurulu uy-elerini dettpkt mUvekkillerimiz gibi kendi hesaplanndan Oagrgta bulunmaya davet ediyor, girketin bagri yapmastydnundeki karann, kanuna ana sdzlegTeye ve objektif iyi niyet kurallarrna ayklrr oldu$un"u's"oylemet<

istiyoruz- Diler taraftan ba$rg igin belirlenen miktar da sembolik bir rakam otmayrp, mgvekkillerimizin
elde etti$i kar payrndan dahi yUksektir. Bu da objektif iyi niyet kurallanna ayfrrrOrr. Bu sebeple ionetim
51!,1u^q 2014 ytr iginde girketin ddnem kan bulunmasl ve mali durumunun musait olmasr halinde2'000'000 TL'yi gegmemek Uzere e$itim, saghk, hayrr, hasenat vb. konularda bagrg yapma yetkisinin
verilmesi karart na olumsuz oy kullan ryor, muhile fetimizi zapta gegiriyoruz', dedi.

9ttt alan Evyap sabun vekili, " Gunum_uzde sermaye girketlerinin sosyal sorumluluk projeleri
kapsamtnda, kazanglartntn bir ktsmrnr, e$itim, saghk' gibi kamu yarannt ilgilendiren konulardade$erlendirmeleri, hayrr ve ba$rglarda bulunmalarr EagOaiyonetim .ni.y,g,n,n bir geregi olup, ba$rgkonusundaki yetki, ddnem k6rr bulunmasr ve mali durumun musait olmair haline oaigtr titutoulundan,
elegtiriler haksrz ve yersizdir.

Ydnetim Kurulu'na 2!'la yil igerisinde $irket'in d6nem karr bulunmast ve mali durumunun mUsait olmasr
halinde, 2.000.000 TL'yi gegmemek uzere, e.0itim, saghk, hayrr - hasenat vb konularda bagrg yaprlmasr
yonrinde yetki'verilmeiinL Nebahat Evyap iioit"n uJ sbiir-" Evyap'rn g20.000 olumsuz oyuna, kargr,
6.999.180.000 oyla ve oygoklugu ile karar verildi.
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14. Gdrugulecek bagka bir konu olmadrgrndan, toplantrya son verildi.
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MADDE 7 - $irketin Sermayesi

girketin sermayesi 126.000.000,O0(YUzyirmialtrmilyon) T[irk Lirast'dtr. Bu sermaye, beheri 1-(bir) Kurug

itibari degerde 12.600.000.000 (OnikimilyaraltryUzmilyon) adet nama yanh paya ayrtlmtgttr. Onceki

sermayeyi tegkileden 70.000.000,00 (Yetmigmilyon) TUrk Lirast'ntn tamamt odenmigtir.

Bu defa artrrr|an,56.000.000,00(Ellialtrmilyon) Tiirk Lirast'ntn tamamt ig kaynaklardan olmak Ozere 2013 ytlt

donem karrndan ve ola$anUstU yedek akgelerde biriken tutardan kargtlanacakttr.

TUTANAK YAZMANI
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