
 
 
 
 
Baylas Olağanüstü Genel Kurul 

 

BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ’ NİN 
24.06.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

TOPLANTI TUTANAĞI 
 
BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ’ nin ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısı 24.06.2019 
günü, saat 13.00’ da, “Boyalı Köşk sokak No: 4/1  Bebek - İstanbul” adresinde, İstanbul İl Ticaret 
Müdürlüğü’ nün 21.06.2019 tarih ve 45337741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. 
SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır. 
 
1. Hazır bulunanlar listesinden; şirketin toplam 16.500.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 

1.650.000.000 adet paydan; 16.500.000,00 TL. sermayeye karşılık 1.650.000.000 adet payın 
tamamının vekaleten olmak üzere 1.650.000.000 adet pay ile bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin 
toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari 
toplantı ve karar yeter sayısının mevcut olduğunun anlaşılması, pay sahipleri ve temsilcilerinin 
toplantı gündemine ve toplantının TTK 416. maddesine göre ilansız yapılmasına hiçbir itirazları 
olmadığının; diğer işlemlerin de kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının 
tespiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak 
Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu’ in seçilmesine 
oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih 
Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir. 

 
2. Ana Sözleşme’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. Maddesinin tadiline yönelik ekte yer alan tadil 

metni okundu ve pay sahipleri temsilcileri bilgilendirildi. 
 

Şirket hissedarlarından, Hüseyin Bayraktar, Nimet Bayraktar, Mustafa Bayraktar, ve Betül Bayraktar 
vekilleri söz istedi. Rüçhan haklarını kullanmayacaklarını, sermaye artırım işlemlerinin daha hızlı 
tekemmül ettirilebilmesi için kullanılmayan rüçhan haklarının en büyük ortak Bayraktar Gayrimenkul 
Geliştirme Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesini talep ettiklerini bildirdiler, talepleri müzakere edildi, 
oya konuldu, taleplerinin aynen kabulü ile onaylanmasına, kullanılmayan rüçhan haklarının Bayraktar 
Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi’ne tahsis edilmesine karar verildi.  

 
Ekli tadil tasarısı müzakere edildi, oya konuldu, aynen kabulü ile onaylanmasına oybirliği ile karar 
verildi. 
 

3. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.  
 
 
 
 
 
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru 
BAHAETTİN TATOĞLU MUSTAFA SALİH ESER 
 
 
 
 
Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi 
ABDULKADİR ERDOĞAN SEDA ÇAYCI AKKALE 



BAYLAS OTOMOTİV A.Ş. 
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI 

 
 

ESKİ METİN 
 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 
MADDE 6 
Şirketin sermayesi 16.500.000.-(Onaltımilyonbeşyüzbin) TL. olup, herbiri 1 (Bir) Kr. kıymetinde 
1.650.000.000 (Birmilyaraltıyüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye ayrılmıştır. 
 
Önceki sermayeyi oluşturan 2.500.000.-(İkimilyonbeşyüzbin)TL. nın tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 
14.000.000.-(Ondörtmilyon) TL. nın tamamı pay sahipleri tarafından nakten ve muvazaadan ari olarak 
tamamen taahhüt edilmiştir. 
 
Artırılan şirket sermayesinin tamamı, sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay 
içerisinde ödenir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. 
 
Kolayca saklanmalarını sağlamak üzere, hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik küpürler halinde ihraç 
edilebilir. Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilemez. 

 
YENİ METİN 

 
ŞİRKETİN SERMAYESİ 
MADDE 6 
Şirketin sermayesi 200.000.000.-(ikiyüzmilyontürklirası) TL. dır. Bu sermaye herbiri 1.-(bir) Kr. 
kıymetinde 20.000.000.000 (yirmimilyartürklirası) adet hisseye ayrılmıştır.  
 
Önceki sermayeyi oluşturan 16.500.000.-(onaltımilyonbeşyüzbintürklirası) TL. nın tamamı ödenmiştir. 
Bu defa artırılan 183.500.000-(yüzseksenüçmilyonbeşyüzbintürklirası) TL. nin  17.348.842,67-
(onyedimilyonüçyüzkırksekizbinsekizyüzkırkikitürklirasıaltmışyedikuruş) TL lik kısmı şirket ortağımız 
Ege Endüstri Holding Anonim Şirketinin, şirketten olan alacaklarından karşılanmış olup bu alacak 
20/06/2019 gün ve YMM-1984/2489-179  sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. 
 
Nakit arttırılan 166.151.157- (yüzaltmışaltımilyonyüzellibirbinyüzelliyeditürklirası) TL lik kısmın, 
2.446.666,67-(İkimilyondörtyüzkırkaltıbinaltıyüzaltmışaltıtürklirasıaltmışyedikuruş)  TL lik kısmı 
H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. tarafından, 163.704.490,66 
(yüzaltmışüçmilyonyediyüzdörtbindörtyüzdoksantürklirasıaltmışaltıkuruş) –TL lik kısmı Bayraktar 
Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. 
Taahhüt edilen bu tutarların ¼ ‘ü nakit olarak ödenmiş olup kalan kısmı (¾ ‘ü) 24 ay içerisinde 
ödenecektir.  
 
Şirket, esas sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde sermayesini artırabilir veya azaltabilir; yurt içinden veya Yabancı Sermaye 
Mevzuatı çerçevesinde yurt dışında yerleşik kişilerden yeni ortaklar edinebilir. 
 
Şirket sermayesinin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir. 

Pay Sahipleri Hisse Değeri-TL Hisse Adedi 
EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. 18,908,820.35 1,890,882,035.15 
H.BAYRAKTAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2,666,666.67 266,666,666.67 
BAYRAKTAR GAYRIMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 178,397,490.66 17,839,749,066.08 
HÜSEYİN BAYRAKTAR  14,185.00 1,418,500.00 
NİMET BAYRAKTAR 500.00 50,000.00 
MUSTAFA BAYRAKTAR 11,337.32 1,133,732.10 
BETÜL BAYRAKTAR 1,000.00 100,000.00 
TOPLAM 200,000,000.00 20,000,000,000.00 
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