İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan
Sicil No: 381801
Ticaret Merkezi: İstanbul
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin 01.06.2015-31.05.2016 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki
gündemle; 18.01.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da, Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk
Telekom Arena Sarıyer -İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin
depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel kurula şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla
birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu
nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na
iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç
genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin
bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri
aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi’ne ulaştırmaları veya
toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar Elektronik Genel
Kurul Sistemi (EGKS) ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir
vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken
hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı
vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
TTK’nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen
veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün
öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri
gerekmektedir.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz
kullanabilmelerini teminen, e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula
doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. EGKS
üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK’ nın
1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza
yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.
Ayrıca, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi
Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde
toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.
01.06.2015-31.05.2016 hesap yılına ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporları, Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı
hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporu, şirketimizin genel kurul çalışma esas ve
usulleri hakkında iç yönerge, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme
dökümanı, kar dağıtım politikası toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezinde ve
http://www.galatasaray.org/sportif adresindeki Şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır
tutulmaktadır.
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6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem
gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2015-31.05.2016 ÖZEL HESAP DÖNEMİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
(18 Ocak 2017)
GÜNDEM

1- Açılış ve Divan heyetinin teşekkülü hususlarında müzakere ve karar,
2- Toplantı tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar
3- 01.06.2015-31.05.2016 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4- Şirketin 01.06.2015-31.05.2016 tarihlerini kapsayan Bilanço ve Karar Zarar hesaplarının
ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5- 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemine ait Karın dağıtım şeklinin ve dağıtım tarihinin
saptanması hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezalarının
uygulanmasına ilişkin işlem sırasında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin para cezası
tutarlarının rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
7- 01.06.2015-31.05.2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra
olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,
8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 2016 yılı sonunda dolacak olması
sebebiyle kayıtlı sermaye tavanın II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğine uygun
olarak 108.000.000-TL (yüzsekizmilyonTürkLirası) olarak değiştirilmesi ve süresinin 5
(beş) yıl (2016-2020) daha uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığından alınan izinler kapsamında Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin
Sermayesi, Teşekkül Tarzı ve Nev’i” başlıklı 7. maddesinin ayrıca sadeleştirme ve
tekrardan kaçınmak, TTK’daki terminolojiye uyum sağlamak amacıyla Şirketimiz Esas
Sözleşmesinin 8. ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hakkında karar alınmasına,
9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ortaklıklar Tarafından Uygulanacak Kurumsal Yönetim
İlkeleri ve İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında (II-17.1) tebliği
uyarınca 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin güncellenen Şirketin “ Kar Dağıtım
Politikası’nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
10- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca
atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak,
onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan, Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için ücretlendirme politikasının, koşullar
değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması,
12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız denetim standartları hakkındaki tebliği gereği
Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız
Denetim Kuruluşunun seçimi hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
13- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek
nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için TTK’nın 395. ve 396. maddeleri
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uyarınca izin verilmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca yıl
içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 01.06.201531.05.2016 hesap döneminde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula
bilgi verilmesi,
16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca
Şirketimizin 22.12.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile güncellenen Bağış Politikasının
pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
17- 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin sosyal yardım amacıyla, vakıf ve
derneklerle yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması, 01.06.201631.05.2017 hesap dönemi için bağış sınırının tespit edilerek karara bağlanması,
18- 01.06.2015-31.05.2016 hesap döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin,
ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel
Kurul’a bilgi vermesi,
19- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması,
20- Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri aylık brüt ücretlerini
belirlenmesi hususunda müzakere ve karar,
21- Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin 18 Ocak 2017 Çarşamba günü, saat 14:00’da
“Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Sarıyer -İSTANBUL” adresinde yapılacak
olan, 01.06.2015-31.05.2016 özel hesap dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim
görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili
olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar
ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya
red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen
muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
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Gündem Maddeleri (*) Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı
varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları
belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi(* ):
b) Numarası/Grubu (** ):
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek
pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZA BEYANNAMESİ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle
yapılacak olan tüm (Olağan yada Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil
ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda
örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. ......../......../2017
BEYAN EDENİN
---------------------------------Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
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GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ METİN
YENİ METİN
Madde: 7ŞİRKETİN SERMAYESİ, Madde: 7ŞİRKETİN SERMAYESİ,
TEŞEKKÜL TARZI VE NEV’İ:
TEŞEKKÜL TARZI VE NEV’İ:
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun 11.04.2012 tarih ve 1059 sayılı
izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000.(altıyüzmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari
değerde
hamiline
yazılı
60.000.000.000
(altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 108.000.000.(yüzsekizmilyon) TL olup, her biri 0,01.-TL itibari
değerde
hamiline
yazılı
10.800.000.000
(onmilyarsekizyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için
geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı
sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım
kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5
yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki
alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla
sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL
(YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup, Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.645.000TL
söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari (YirmibirmilyonaltıyüzkırkbeşbinTürk Lirası) olup,
şekilde tamamen ödenmiştir.
söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari
şekilde tamamen ödenmiştir.
Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal
değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam
2.164.500.000
2.164.500.000
(İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya (İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya
bölünmüştür.
bölünmüştür.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
çerçevesinde kayden izlenir.
çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri
çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin
altında hisse ihracı konularında karar almaya
yetkilidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay
ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve
pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının
sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında
karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri
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arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Madde: 8 - PAYLAR

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Madde: 8 - PAYLAR

1-Paylar:

1- Pay Grupları:

Sermayeyi temsil eden paylar,
esasları çerçevesinde kayden izlenir

kaydileştirme a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba
ayrılmıştır.

21-Pay Grupları:

b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal
değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam
2.164.500.000
(İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya
bölünmüştür. Bu payların;%25’ini oluşturan
541.125.000
(Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A)
grubu, % 75’ini oluşturan 1.623.375.000
(Birmilyaraltıyüzyirmiüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin
) adet pay (B) grubudur.

a. Paylar (A) ve (B) olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır.

b. Şirket sermayesi beheri 0,01 TL nominal
değerindeki A ve B grubundan oluşan toplam
2.164.500.000
(İkimilyaryüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin) adet paya
bölünmüştür. Bu payların;%25’ini oluşturan
541.125.000
(Beşyüzkırkbirmilyonyüzyirmibeşbin) adet pay (A)
grubu, % 75’ini oluşturan 1.623.375.000 2- Payların Türü
(Birmilyaraltıyüzyirmiüçmilyonüçyüzyetmişbeşbin) (A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu
adet pay (B) grubudur.
payların tamamı hamiline yazılıdır.

32-Payların Türü
3- Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:
(A) grubu payların tamamı nama ve (B) grubu A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin
payların tamamı hamiline yazılıdır.
13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 7
(yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı)
43-Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar:
adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi)
(A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin kişilik Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi,
13/3 maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 7 (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar
(yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) arasından seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı
adedini belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler
kişilik Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi, (A) saklıdır.
grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından
seçilecektir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.
Madde:16-YÖNETİM
TOPLANTILARI, NİSAPLAR:

KURULU Madde:16-YÖNETİM
TOPLANTILARI, NİSAPLAR:

KURULU

1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin 1. Yönetim Kurulu Şirket sevk ve idaresinin
gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak gerektirdiği her zaman ve en az üç ayda bir olmak
üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.
üzere, yılda en az 4 kez toplanması gerekir.
2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek
koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili
tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri
iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak
Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar,
Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin edeceği
bir başka yerde de yapılabilir.

2. Çağrı yazılı olarak ve gündemi de içermek
koşuluyla Başkan, engel halinde Başkan Vekili
tarafından ve toplantıdan 15 işgünü önce ve en seri
iletişim yoluyla yapılır. Toplantı yeri ilke olarak
Şirket merkezinin bulunduğu mahaldir. Toplantılar,
Türkiye içinde ya da dışında Başkanın tayin
edeceği bir başka yerde de yapılabilir.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının
ve/veya iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte
mevcut payların beraberce veya ayrı ayrı en az
yüzde beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay
sahipleri’nin yazılı istemi üzerine Başkan, engel

3. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu ve/veya
iştirak veya bağlı kuruluşları ile birlikte mevcut
payların beraberce veya ayrı ayrı en az yüzde
beşine (%5) sahip olan A Grubu Pay sahipleri’nin
yazılı istemi üzerine Başkan, engel halinde Başkan
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halinde Başkan Vekili, istemin kendisine ulaşımını
izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim Kurulunu
toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantıya
çağrının isteminin gündemi ve gerekçesini de
içermesi gerekir.

Vekili, istemin kendisine ulaşımını izleyen 10
takvim günü içinde Yönetim Kurulunu toplantıya
çağırmakla yükümlüdür. Toplantıya çağrının
isteminin gündemi ve gerekçesini de içermesi
gerekir.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel
halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel
halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık
eder.

4. Toplantılara, Yönetim Kurulu Başkanı, engel
halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, engel
halinde en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık
eder.

5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş 5. Yönetim Kurulu Başkanlığınca tanzim edilmiş
gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği gündeme, her üye, müzakeresini talep ettiği
maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
maddeyi, müzakere başlamadan ilave ettirebilir.
6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık 6. İlke olarak oylar el kaldırmak suretiyle ve açık
olarak verilir.
olarak verilir.
7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim
Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve
kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk
Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi hükmünün
uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı
gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde
tamamlanır.

7. Kararlar toplantı esnasında yazılır. Yönetim
Kurulu Karar defterine yapıştırılarak altları ve
kenarları toplantı sonunda imzalanır. Bu kural, Türk
Ticaret Kanunu’nun 390/4 maddesi hükmünün
uygulanmasına engel değildir. Tescil ve ilanı
gereken kararlara ilişkin işlemler 10 işgünü içinde
tamamlanır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim
Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş
sayılır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin
düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla, Yönetim
Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş
sayılır.

9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için
Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün
toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan
üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması
esas ve şarttır.

9. Aşağıdaki konularda karar alabilmek için
Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte üçünün
toplantıda hazır bulunması ve hazır bulunan
üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oy kullanması
esas ve şarttır.

a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi
maddesinin tadili için alınacak karar;

bir a) Şirket Esas Sözleşmesinin herhangi
maddesinin tadili için alınacak karar;

bir

b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da arttırılması b) Şirket sermayesinin eksiltilmesi ya da
ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için alınacak arttırılması ya da kayıtlı sermayeye geçilmesi için
karar;
alınacak karar;
c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan c) Sermayenin arttırılması halinde hangi gruptan
pay ihraç olunup olunmayacağı hususunda alınacak pay ihraç olunup olunmayacağı hususunda alınacak
karar;
karar;
d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu
Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek
ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların
halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda
Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula
sunulacak herhangi bir karar;

d) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına ve işbu
Esas Sözleşmeye uygun suretle ihraç edilecek
ve/veya ortak satış yoluyla arz edilecek payların
halka satılması hususunda alınacak veya bu konuda
Genel Kurul kararı aranacaksa, Genel Kurula
sunulacak herhangi bir karar;
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e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair e) Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sair
menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri menkul değerlerin ihracına ilişkin karar ile geri
alınması ve itfası için alınacak karar;
alınması ve itfası için alınacak karar;
f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değerin, f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit değerin,
spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın spor tesisleriyle, sınai ve ticari tesislerin satın
alınması yada satılması hususunda karar;
alınması yada satılması hususunda karar;
g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki g) Yap-işlet-devret uygulaması çerçevesinde hakiki
veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün veya hükmi üçüncü şahıslarla yapılacak bütün
sözleşmelere ilişkin kararlar;
sözleşmelere ilişkin kararlar;
h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün h) Miktarı ve vadesi ne olursa olsun alınacak bütün
krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara krediler ve bunlar karşılığı verilecek teminatlara
dair kararlar;
dair kararlar;
ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi, ı) Şirketin faaliyet alanı dahilinde her türlü maddi,
gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme gayrimaddi hakların varlık ve tesisin işletme
sözleşmelerine ilişkin kararlar;
sözleşmelerine ilişkin kararlar;
j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi
hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış
Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya
Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, Yönetim
Kurulu üyeleriyle her türlü sözleşme yapılması
hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya
Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı
sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına veya
aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek veya
tüzel kişilerle yapılacak olan bütün sözleşmeler
konusundaki kararlar. Türk Ticaret Kanunu’nun
436. maddesi hükmü uyarınca, bu sözleşmelerin
oylamasında, sözleşmeye taraf Yönetim Kurulu
Üyesi oylamaya katılamaz.

j) Şirketin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi
hükmü kapsamında Genel Kuruldan izin almış
Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle ve/veya
Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin, Yönetim
Kurulu üyeleriyle her türlü sözleşme yapılması
hususundaki kararlar ile Şirkette ve/veya
Galatasaray Spor Kulübünde yönetim hakkı
sağlayacak oranda sermaye payına, oy hakkına
veya aday gösterme imtiyazına sahip olan gerçek
veya tüzel kişilerle yapılacak olan bütün
sözleşmeler konusundaki kararlar. Türk Ticaret
Kanunu’nun 436. maddesi hükmü uyarınca, bu
sözleşmelerin oylamasında, sözleşmeye taraf
Yönetim Kurulu Üyesi oylamaya katılamaz.

k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da bedelsiz k) Şirketin markaları üzerinde bedelli ya da
intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların devrine bedelsiz intifa hakkı tesisi yahut mevcut markaların
ilişkin kararlar;
devrine ilişkin kararlar;
l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

l) Başka şirket paylarının iktisabına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri’nin atanması veya
görevden alınmasına ilişkin kararlar;

m) Şirket üst düzey yöneticileri’nin atanması veya
görevden alınmasına ilişkin kararlar;

n) Şirketin iflasının Genel Kurul’a teklif edilmesine n) Şirketin iflasının Genel Kurul’a teklif edilmesine
ilişkin kararlar;
ilişkin kararlar;
o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel o) Şirket bütçesinin hazırlanması, kar payı ve Genel
Kurul’a teklif edilmesine ait kararlar;
Kurul’a teklif edilmesine ait kararlar;
p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’a p) Bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’a
tavsiye edilmesine ait kararlar;
tavsiye edilmesine ait kararlar;
r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri r) Şirketle ilgili davaların kabulüne, bunların geri
alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra alınmasına ve feragate, bunlarda sulh ve ibra
olunmasına ilişkin kararlar;
olunmasına ilişkin kararlar;
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s) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara
uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler
lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait
kararlar;

s) Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslara
uymak kaydıyla, Şirket adına veya üçüncü kişiler
lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya
ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesine ait
kararlar;

ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle ş) Katılma veya devralma yoluyla başka şirketle
birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar. birleşmeye ilişkin Genel Kurula sunulacak kararlar.
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