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            GÜNDEM 

 

         

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,  

2- Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere 

ve karar alınması, 

3- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız 

Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,   

4- Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının ayrı ayrı 

okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,  

5- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı 

hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması,  

6- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 

363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun 

tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması, 

7- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra 

olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,   

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi 

hususunda müzakere ve karar alınması,  

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2020-

31.05.2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere ve 

karar alınması,  

10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı 

muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş 

ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar 

çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı 

ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına 

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla 

girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

11- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 

kapsamında “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında  pay sahiplerine 

bilgi verilmesi,  

12- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar hakkında tutar ve 

yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap 

Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara bağlanması,  

13- 01.06.2019-31.05.2020 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek 

ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi,  

14- Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki 

finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce 

imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin 

olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri 

doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin 

Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının 

onaylanması; 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket 

bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma 



Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım 

ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki 

bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu 

tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi 

süresince  yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde 

hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan herhangi 

birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir 

temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 

15- Dilek, temenniler ve kapanış 

  



 


