GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.’NİN
14.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN
01.06.2019-31.05.2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.’nin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine
ait olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 14.12.2020 tarihinde saat 14:00’te Ali Sami Yen Spor
Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Seyrantepe, Sarıyer, İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul
Ticaret İl Müdürlüğü’nün 11/12/2020 tarih ve 59727965 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY’in gözetiminde toplanılmıştır.
Yapılan incelemede;
a) Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 20.11.2020 tarih, 10207 sayılı nüshasının 829 ve 830.
sayfalarında ve Fanatik Gazetesi’nin 20.11.2020 tarih, 9129 sayılı nüshasında ilan edilmek
suretiyle toplantı ilanının yapıldığı ve Şirket’e adres kaydını bildiren ortaklara usulüne uygun
olarak 19.11.2020 tarihinde Okmeydanı ve Yeni Levent Postanesi’nden iadeli taahhütlü
mektup ile bildirim yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Şirket’in internet
sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da 19.11.2020 tarihinde toplantı çağrısının ilan
edildiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı
çağrısı da süresi içerisinde yapılmıştır.
b) Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve
29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ”e
uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
c) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının şirketin fiziki
ve elektronik hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 540.000.000.-TL’lik sermayesine
tekabül eden 54.000.000.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 1.502,84.-TL’lik hissenin
asaleten, 324.050.729,68.-TL’lik hissenin vekaleten olmak üzere toplam 324.051.782,52.-TL’lik
hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen
asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Yusuf
GÜNAY (T.C. 57751422070) ile Şirketin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemin finansal
tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’yi
temsilen 44818586622 T.C Kimlik No’lu Sinem ARI ÖZ’ün toplantıda hazır bulunduğu
görülmüştür.
Yukarıdaki hususlara ek olarak, Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile sair ilgili mevzuatta
öngörülen hususların yerine getirildiği de Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edildikten sonra,
toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf GÜNAY tarafından
açılarak gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı
olarak başlanmıştır.
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Gündem Maddeleri:
Karar No: 1
Pay sahiplerinden Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından Sayın Sedat BOZANOĞLU’nun
toplantı başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge
olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda Sayın Sedat BOZANOĞLU’nun
(T.C. 13592966012) toplantı başkanlığına seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU, Sayın Huriye TAM’ı (T.C. 42622320562) Tutanak
Yazmanı olarak; Sayın Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN’ı (T.C. 38458548072) ise Oy Toplama
Memuru olarak tayin etmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul
Sistemi’ni kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası”
sahibi olan Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine
elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
Karar No:2
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı
tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı
Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Karar No: 3
Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek,
01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporu’nun, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket
merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP’ta, ayrıca bugün de Toplantı
öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması
nedeni ile 01.06.2019-31.05.2020 dönemine ilişkin şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporunun okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan
oylamada, verilen önergenin kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada, 01.06.2019-31.05.2020 dönemine ilişkin
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun onaylanmasına 422,84 adet
ret, 324.051.746,68 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar No: 4
Gündemin 4. Maddesine geçilerek yapılan müzakere ve oylama sonunda Şirketin 01.06.201931.05.2020 tarihlerini kapsayan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebliği’ne uygun
olarak hazırlanan Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının incelemesine geçildi.
Bu hususa ilişkin olarak bir önerge verilerek, 01.06.2019-31.05.2020 tarihlerini kapsayan
Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının, Genel Kurul tarihinden en az üç hafta öncesinde şirket
merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP’ta ayrıca, bugün de Toplantı
öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması
nedeni ile 01.06.2019-31.05.2020 dönemi şirket Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının
okunmaması önerildi, verilen önerge onaya sunuldu, yapılan oylamada, verilen önergenin
kabulüne katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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Ana gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 01.06.2019-31.05.2020 tarihlerini
kapsayan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanmasına 422,84 adet ret, 324.051.746,68
kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar No:5
Gündemin 5. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 19/11/2020 tarih 2020/114 sayılı kararı
okundu. Yönetim Kurulu’nun, anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketin 01.06.201931.05.2020 dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle, kar
dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu’nun kar
dağıtılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Karar No: 6
Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi
içerisinde istifa etmiş olan Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Okan BÖKE’nin yerine Türk Ticaret
Kanunu’nun 363. maddesi hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi
olarak atanmış olan Sayın Maruf GÜNEŞ’in asaletinin onanmasına 1.434,84 ret,
324.050.734,68 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar No: 7
Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilerek, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin
01.06.2019-31.05.2020 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda görüşme
açıldı.
01.06.2019-31.05.2020 dönemi içerisinde görev yapmış yönetim kurulu üyelerinden
- Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CENGİZ’in 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu olmak
üzere oyçokluğu ile ibrasına,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahim ALBAYRAK’ın 398 ret, 324.051.771,52 adet
kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile ibrasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf GÜNAY’ın 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu olmak üzere
oyçokluğu ile ibrasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Oytun ÖZER’in 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu olmak üzere
oyçokluğu ile ibrasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Maruf GÜNEŞ’in 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu olmak üzere
oyçokluğu ile ibrasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Okan BÖKE’nin 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu olmak
üzere oyçokluğu ile ibrasına,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ERGİ’nin 398 ret, 324.051.771,52 adet kabul oyu
olmak üzere oyçokluğu ile ibrasına
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Emre UĞURLU’nun 398 ret, 324.051.771,52 adet
kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile ibrasına
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yapılan oylama sonucunda karar verilmiştir (Yönetim kurulu kendi ibralarında oy
kullanmamıştır).
Karar No: 8
Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçilerek Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine
verdikleri bu hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu
üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge verildiği görüldü. Başkaca önerge
verilmediğinden, verilen önerge uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verdikleri bu
hizmet nedeniyle aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret
ödenmemesine 421,84 ret, 324.051.747,68 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
Karar No: 9
Gündemin 9. maddesine geçilerek Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim
Kurulu tarafından belirlenmiş olan Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 23-4 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili’nde 479920 numarasıyla kayıtlı,
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 4350303260 numarasıyla kayıtlı, 0435030326000017
MERSİS numaralı Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin, 01.06.2020-31.05.2021
dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine 398 ret, 324.051.771,52 kabul oyu
olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar No: 10
Gündemin 10. maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395-396. maddeleri
hükümlerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu müzakereye
açıldı. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi içinde Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek işlem yapmaları veya rekabet etmelerinin söz konusu
olmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.
Yapılan müzakere ve oylama sonucu Yönetim Kurulu üyelerine TTK m. 395 ve 396’da belirtilen
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 432,84 ret, 324.051.736,68 kabul oyu olmak
üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Karar No: 11
Gündemin 11. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili
taraflarla 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul
bilgilendirildi.
Karar No: 12
Gündemin 12. maddesine geçilerek, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde şirketin sosyal
yardım amacıyla vakıf ve derneklere herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı Genel
Kurul’un bilgisine sunuldu. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi için bağış üst sınırının 250.000.-TL
olarak tespitine, 432,84 ret, 324.051.736,68 kabul oyu olmak üzere oyçokluğu ile karar
verilmiştir.
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Karar No: 13
Gündemin 13. maddesine geçilerek 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde şirketin 3. kişiler
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya
menfaatler olmadığına dair pay sahiplerine bilgi verildi.

Karar No: 14
Gündemin 14. maddesine geçildi.
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 verilmiştir, anılan prensipler işbu tutanağa da
dercedilmiştir:

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA TEMEL PRENSİPLERİ
-

2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20
tasarruf edilmesi aranacaktır.

-

Borç Yapılandırması, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”)
kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık
9 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleşecektir.

-

2023-2024 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran - 31
Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (Yayın Gelirleri, SponsorlukReklam Gelirleri, İsim Hakkı Gelirleri, Gişe Gelirleri, Ticari Ürün Gelirleri, Diğer vb.)
toplamının asgari %50’sine tekabül eden bir tutarda Konsorsiyuma borç servisi (anapara,
faiz) ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-2024 sezonundan
itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır. Takip eden sezon (cari sezon)
elde edilen sabit gelirlerin %50’sinin bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit
gelirlerin %50’sini aşması durumunda, aşan tutar borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde
ve/veya yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden
süpürmede kullanılacaktır.

-

2022-2023 sezonunun başlangıcından itibaren bir sezon içerisinde elde edilmiş değişken
gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50’si Konsorsiyum kredisinin
yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç servisinden süpürülmesinde
kullanılacak olup, bir önceki sezonda Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nde yer
verilecek nakit akış ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmadığı durumda cari sezonda
bahsi geçen değişken gelirlerin %75’i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve/veya
Konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında muaccel hale gelecek olan borç
servisinden süpürülmesinde kullanılacaktır.
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-

2022-2023 sezonunda, asgari 2021-2022 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit
gelirlerin %25’ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle
2022-2023 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.

-

Şirketimiz gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından
Konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

-

Galatasaray Spor Kulübü Derneği (“Dernek”) ve Şirketimizin ayrışması finansal olarak
gerçekleştirilecek olup, Dernek’in kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve
Dernek finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.

-

Her bir bütçe hazırlanırken Şirket ile Konsorsiyum arasında Finansal Yeniden Yapılandırma
Sözleşmesi kapsamında anlaşılan gelir paylaşım ve bütçeleme metodu dikkate alınacak
olup yıllık olarak genel kurula sunulacak olan her bir bütçeye bu metot yansıtılacak ve her
bir bütçe bu kapsamda mutabık kalınan spesifik prensipler dikkate alınarak açık
vermeyecek şekilde hazırlanacaktır,

-

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan her bir bütçenin yıllık olarak genel kurul onayına
sunularak kabul edilmesinden önce Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir
paylaşımı ve bütçeleme metoduna uygunluğunun 2021-2022 sezonundan itibaren teyidi
ve tespiti sağlanacak olup, ilgili bütçenin şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından
hazırlanmış mali denetim raporunda işletmenin sürekliliği maddesinde de aynı şekilde yer
alması sağlanacaktır. Bağımsız denetim şirketi tarafından bütçenin yapılandırma
sözleşmesindeki spesifik gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali
bir temerrüt hali oluşturacaktır.

-

Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi
Konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari
konular, Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.

-

Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda ana prensipleri yer alan konuları ve
yapılandırmaya ilişkin diğer tüm hususları Konsorsiyum bankaları ile müzakere ederek ve
Niyet Mektubunda mutabık kalınan çerçeve ve FYYÇA kapsamı doğrultusunda
yapılandırma gerçekleştirilecektir.

-

Konsorsiyum bankalarıyla mutabık kalınmak suretiyle yukarıdakilerden farklı esaslar
belirlenebilir. Bu durumda, yenilenen esaslar Yönetim Kurulu tarafından karara
bağlanacak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Gündem maddesinin görüşülmesine devam edildi.
Hayri Gürkan ELİÇİN, Çetin ÖZTÜRK, Av. Kıraç ARAS, Hasan Altuğ ÖZASLAN ve H. Ahmet
ÖZDOĞAN tarafından sunulan ayrık görüşler yazılı olarak Toplantı Başkanlığı’na ibraz edilmiş
ve yazılı olarak sunulan ayrık görüşler Toplantı Başkanlığı tarafından teslim alınmıştır.
Pay sahiplerinin yorum, görüş ve sorularına ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf GÜNAY,
CFO Sevinç AYIŞIĞI ile Kaan KANÇAL gerekli açıklamaları yapmıştır.
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Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması
planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin 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
Sözleşmesi’ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir paylaşım
ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması;
gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne 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;
pay sahiplerinin oyuna sunulmuş olup,
-

Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması
planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin 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
Sözleşmesi’ne uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ndeki gelir
paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması ve

-

Gündemde yer almasına karşın 1 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan
ve uygulanacak Şirket bütçesinin Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin henüz
imzalanmamış olması sebebiyle onaya sunulması mümkün olmamış olmakla birlikte, gelecek
yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne 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

1.439,84 ret oyuna karşılık, 324.050.729,68 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Yukarıdaki hallerden herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma
Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Karar No: 15
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Pay sahipleri Abdi Aykutalp DERKAN ve Hayri Gürkan
ELİÇİN söz aldı ve görüşlerini iletti.
Mehmet Hayrettin KOZAK’ın Toplantı Başkanlığı’na iletmiş olduğu önerisi de Toplantı Başkanı
tarafından okunmuş ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

7

Başkaca söz isteyen olmadığından, toplantıya son verildiği saat 15.50’de Toplantı Başkanı
tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

____________________

_________________

Tutanak Yazmanı
Huriye TAM

Oy Toplama Memuru
Sıddıka Petek AKYÜZ ARSLAN

____________________

__________________
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