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BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ’ NİN 

21.09.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

BAYLAS OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ’ nin 2019 hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel 

kurul toplantısı 21.09.2020 günü, saat 11.00’ da, “Boyalı Köşk sokak No: 4/1  Bebek - İstanbul” 

adresinde yapılmıştır. 

 

1. Hazır bulunanlar listesinden; şirketin toplam 200.000.000.-TL. sermayesine karşılık gelen 

20.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere 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 tesbiti üzerine keyfiyet genel kurula arz edildi. Toplantı 

Sn. Bahaettin Tatoğlu tarafından açılarak Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı: Toplantı 

Başkanlığına Sn. Bahaettin Tatoğlu’ nun seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı 

tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mustafa Salih Eser, Tutanak Yazmanlığına Sn. 

Abdulkadir Erdoğan tayin edilmiştir. 

 

2. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesabı 

toplantı başkanı tarafından okundu, müzakere edildi. 

 

3. Bilanço ve kâr/zarar hesabı genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 

yılına ait bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle onaylandı. 

 

4. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. 

 Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paydan doğan oy haklarını 

kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 

 

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince bilanço sonuçlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim 

kurulunun bilanço sonuçları hakkındaki önerisi kabul edilerek, 40.298.659,27-TL dönem 

zararının bir sonraki hesap dönemine aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 

 

6. Şirket esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu’nun 3 üye ile devam etmesine, 
         Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olarak tespiti ile 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 

1-) 26942109496 T.C. kimlik no.lu Sn. Mustafa Bayraktar’ın,  

2-) H. Bayraktar Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin (*) 

3-) Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi’nin  (**) 

 

(*) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 371498 sicil numarası ile tescilli H. Bayraktar 

Yatırım Holding Anonim Şirketi adına, TTK md. 359/2 hükmü gereğince görev yapmak 

üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 64912134246 T.C. kimlik no.lu Sn. Bahaettin 

Tatoğlu‘nun bu göreve kabulüne,  

 

(**) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 335086 sicil numarası ile tescilli Bayraktar 

Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi adına, TTK md. 359/2 hükmü gereğince görev 

yapmak üzere, tüzel kişi tarafından belirlenen 44341940380 T.C. kimlik no’lu Sn. Salim Can 

Karaşıklı’nın bu göreve kabulüne, 

 

Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile 

karar verildi. 
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7. Şirketimizin 2020 yılı hesap ve faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere; 1 yıl 

süreyle denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünde 640766 ticaret sicil numarası ile 

kayıtlı ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 

 

8. Yönetim kurulu üyelerine TTK. md.395 ve 396 hükümleri uyarınca gerekli iznin verilmesine 

oybirliği ile karar verildi. 

 

9. Gündemde başkaca görüşülecek konu bulunmadığından toplantıya son verildi.  

 

 

 

 

 

 

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru 
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Tutanak Yazmanı 

ABDULKADİR ERDOĞAN 
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