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Galatasaray Sportif, Galatasaray Profesyonel Futbol
Tak›m›'n›n Türk futbol tarihine kaz›nan baflar›lar›n› ticari
gelirlere yans›tacak profesyonel bir marka pazarlama
flirketine duyulan ihtiyaç sonucu kurulmufltur. Medya,
sponsorluk, lisansl› ürün ve reklam haklar›n›n parasal
de¤erini en üst düzeye ç›karmak misyonuyla faaliyet
göstermektedir.

H›zla geliflen medya ve e¤lence sektörlerinde sahip oldu¤u
pay› art›rmak, Galatasaray Sportif'in vizyonunu oluflturur.

Misyon

Vizyon

Galatasaray Sportif, Galatasaray markas›n› profesyonel
bir yap› alt›nda ve uzun vadeli bir perspektifle
yönetmektedir. Bu amaçla, belirsizliklere ve
dalgalanmalara karfl› dirençli, istikrarl› finansman
kaynaklar›n› kullanan bir gelir modeliyle çal›flmaktad›r.

Türkiye'nin en de¤erli markas›n›n pazarlama haklar›na
sahip olan Galatasaray Sportif, bu markan›n ticari
potansiyelini en üst düzeye ç›karmay› amaçlamaktad›r.
Dinamik profesyonel yönetim kadrosuyla fiirket, h›zla
geliflmekte olan medya pazarlama sektöründe daha büyük
paylar alabilecek konumda ve güçtedir.

Strateji



BAfiLICA F‹NANSAL GÖSTERGELER
(milyon YTL) (milyon ABD dolar›)

2007-12 Ay 2006-12 Ay 2007-12 Ay 2006-12 Ay
Net sat›fllar 68,9 42,7 47,7 31,7
Faaliyet kâr› 60,3 34,9 41,8 26,0
Net dönem kâr› 70,2 45,6 48,6 33,8
Aktif toplam› 138,7 95,9 104,7 62,4

Haz›r ve menkul de¤erler 11,6 7,9 8,7 5,1
Ticari alacaklar 3,9 4,6 2,9 3,0
Di¤er k›sa vadeli alacaklar 93,5 58,1 70,5 37,8
    Di¤er varl›klar 29,8 25,3 14,1 16,5

Özsermaye 120,1 70,5 90,6 45,9
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Finansal tablolar›n ABD dolar› baz›na dönüflümünde kullan›lan kurlar
2007-12 ay 2006-12 ay

Gelir tablosu ortalama kur 1,4443 1,3482
Bilanço 31/5 kuru 1,3253 1,5368

(*) Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› hakk›nda tebli¤e göre haz›rlanm›fl finansal tablolardan al›nm›flt›r.”Galatasaray Sportif’in
Ortakl›k Yap›s›
Galatasaray Futbol A.fi. %62,95
Halka Aç›k K›s›m %37,05



Galatasaray Sportif A.fi.
Ça¤dafl, yetkin ve güçlü bir
pazarlama yönetimi anlay›fl›

Galatasaray Sportif, Galatasaray markas›n›n
haklar›n› yöneten “uzmanlaflm›fl bir medya
pazarlama flirketi”dir.

fiirket, medya, sponsorluk, lisansl› ürün ve reklam
faaliyetlerini de içeren genifl bir alan üzerinde
Galatasaray Profesyonel Futbol Tak›m› ile ilgili
ticari faaliyetleri yürütmektedir. fiirket'in gelirleri
çeflitli kurulufllarla yap›lan orta vadeli
anlaflmalarla sa¤lanmakta, giderleri ise personel
ve genel yönetim giderleri ile Galatasaray Futbol
A.fi.'ye ödenen kira ücretleri ve Kulüp'e ödenen
lisans ücretlerinden oluflmaktad›r.

Bafll›ca faaliyet alan›

Ça¤dafl kurumsal
yönetim anlay›fl›
Galatasaray Sportif, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
da önemle üzerinde durdu¤u Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'ne s›k› s›k›ya ba¤l›d›r.

Bu kapsamda, SPK tebli¤leri uyar›nca Yönetim
Kurulu içinde bir Denetim Komitesi
oluflturulmufltur. Kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k
ilkelerini daha da belirginlefltirmek amac›na
yönelik faaliyetlerin bafl›nda üçer ayl›k
dönemlerde yat›r›mc›lara yap›lan sunumlar
gelmektedir.

Galatasaray Sportif ad› alt›nda flirketleflen ve fleffaf
bir yönetim anlay›fl›na sahip olan bu giriflim,
Galatasaray markas›n›n profesyonel bir yap›
alt›nda, uzun vadeli bir perspektifle yönetilmesini
ve belirsizliklere ve dalgalanmalara karfl› korunmufl
istikrarl› finansman kaynaklar›n›n yarat›lmas›n›
hedefleyen bir gelir modeli oluflturulmas›n›
sa¤lam›flt›r.

Yeniden yap›lanma ve kurumsallaflma sürecinde
geçen on y›l›n sonunda Galatasaray markas›n›n
gerek Türkiye gerekse Avrupa'daki rekabetçi
konumunu daha güçlü, kal›c› ve sürekli hale
getirebilmek ve dünyadaki h›zl› büyümeye daha
iyi ayak uydurabilmesini sa¤lamak için Galatasaray
Futbol Afi.'nin, marka yönetimini üstlenen  Sportif
Afi. ile birleflme çal›flmalar› sürmektedir. Bu
birleflme ile Galatasaray Spor Kulübü'nün
uluslararas› arenadaki rekabet gücünün
art›r›lmas›, Galatasaray taraftarlar›na daha etkin
hizmet verilmesi, futbolun tüm mali, ticari ve
sportif faaliyetlerinin en iyi biçimde yönetilmesi
Galatasaray markas›n›n yurt içi ve yurt d›fl›ndaki
ününün art›r›lmas›, gelir kaynaklar›n›n
çeflitlendirilmesi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün
Avrupa'n›n ilk 20 kulübü aras›na girmesi
hedeflenmektedir.

Galatasaray Sportif 2001-2005 y›llar› aras›nda
geçerli olmak üzere, daha sonra ad› Sportfive
olarak de¤ifltirilen UFA SPORTS GmbH ile bir
yönetim anlaflmas› imzalam›flt›r. Anlaflma
uyar›nca UFA SPORTS (Sportfive) 2004-2005
sezonunun sonuna dek fiirket'in tüm sat›fl ve
pazarlama faaliyetlerinden sorumlu tek kurulufl
olarak görevlendirilmifltir. Galatasaray Sportif,
bu kurulufl ile olan iflbirli¤inden önemli
deneyimler elde etmifl ve spor pazarlama
konusunun Türkiye'de geliflmesine ve uluslararas›
standartlarda uygulamalar›n yerleflmesine önemli
bir katk›da bulunmufltur.

Pazarlamada öncü konum

Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi.
(Galatasaray Sportif), Kas›m 1997'de, Galatasaray
markas›n›n pazarlama faaliyetlerini üstlenen bir
pazarlama yönetim flirketi olarak kurulmufltur.

1980'lerden bu yana dünyada futbol ekonomisinin
h›zla geliflmesi, futbolun e¤lence sektörünün
oda¤› haline gelmesi ve artan rekabet ortam›
Avrupa'n›n önde gelen futbol kulüplerinin
flirketleflme sürecini bafllatm›flt›r. Modern futbolun
befli¤i ‹ngiltere'deki futbol kulüplerinin
öncülü¤üyle h›zlanan bu süreç, kulüplerin
pazarlama odakl› ve profesyonel yönetime sahip
kurumsal yap›lara dönüflmesini sa¤lam›flt›r.
Türkiye'nin bat›ya aç›lan penceresi Galatasaray
Spor Kulübü dünyadaki geliflmeleri yak›ndan
izleyerek 1997 y›l›nda flirketleflme sürecini
bafllatm›flt›r.

Galatasaray, kazand›¤› sportif baflar›larla
Avrupa'da en çok tan›nan Türk kulübü ve
markas›d›r. Galatasaray Sportif, sporun h›zla bir
endüstri haline dönüfltü¤ü günümüz dünyas›nda
Galatasaray'›n maddi ç›karlar›n› en do¤ru
de¤erlendirebilecek profesyonel bir yap›lanma
ihtiyac›yla oluflmufltur. 1996-2000 y›llar› aras›nda
Türkiye'de daha önce görülmemifl baflar›lara imza
atan Galatasaray Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n
bu baflar›lar›n› ticari gelirlere yeterince
yans›tamamas›, konusunda uzmanlaflm›fl
profesyonel bir marka pazarlama flirketinin
kurulmas›n› zorunlu k›lm›flt›r.

Oluflum Süreci
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Türkiye'nin bat›ya aç›lan penceresi Galatasaray Spor
Kulübü dünyadaki geliflmeleri de yak›ndan izleyerek
1997 y›l›nda flirketleflme sürecini bafllatm›flt›r.



Galataray Futbol A.fi. ile
Galatasaray Sportif A.fi.
aras›ndaki birleflmenin
bafll›ca hedeflerinden biri de
Galatasaray Spor Kulübü’nün
Avrupa’n›n ilk 20 kulübü
aras›na girmesidir.

Galatasaray markas›n›n gücü

Dünyaca ünlü Young&Rubicam reklam ajans›n›n
yapt›¤› ve sonuçlar› Ekim 2007'de Forbes
Dergisi'nde yay›mlanan Brand Asset Valuator
(Marka De¤erlendirme Çal›flmas›) anketine göre
Galatasaray, Türkiye'deki en sayg›n yerel
markad›r. Çal›flma kapsam›nda Forbes,
Young&Rubicam'dan seçilmifl 10 yükselen
ekonomide en sayg›n yerel markay› belirlemesini
istemifl, buna göre Türkiye'de Galatasaray “en
sayg›n yerel marka” olarak öne ç›km›flt›r.

Toplumun %86's›n›n bir futbol tak›m›n› tuttu¤u
Türkiye'de, en popüler spor dal› futboldur.
Taraftarl›k do¤umla bafllamakta, tak›m tutanlar›n
%11'i do¤duklar› günden bu yana taraftar
olduklar›n› ifade etmekte ve yine tak›m tutanlar›n
%71'i 15 yafl›na gelene dek tak›mlar›n› seçmifl
olduklar›n› ifade etmektedirler. Futbola ilgi duyan
taraftarlar›n sadece %3'ü tak›mlar›n›
de¤ifltirmektedir.

Kaynak: GFK Türkiye Futbol Taraftarl›k Takip Araflt›rmas› /
May›s 2006

Araflt›rma, 11 flehirden ve 15-65 yafl grubu
aras›ndan seçilmifl ve %15'i kad›n, %85'i erkek
1.013 kifliyle  gerçeklefltirilmifltir.
Türk insan›n hayat›nda çok büyük yer tutan futbol
dünyas›nda Galatasaray markas›n›n gücü afla¤›da
yer alan çal›flma sonuçlar›nda aç›k olarak
görülmektedir.

Taraftarl›k oranlar›
Galatasaray %36
En yak›n di¤er kulüp %30

Taraftarlar›n Galatasaray ile ilgili görüflleri
‹lgi çeken kulüp %46
Sahada baflar›l› bir mücadele
sergileyen kulüp %51
Çekici kulüp %45
Kendimle özdefllefltirdi¤im kulüp %38
Duygusal olarak ba¤l› oldu¤um kulüp %38

* Tüm kategorilerde Galatasaray en yak›n
rakiplerine göre birinci s›radad›r.

Kaynak: SPORT+MARKT AG, Football Monitor Turkey
2004/2005 (II). Futbola ilgi duyan ve 15-65 yafl grubuna dahil
600 kifli aras›nda yap›lan araflt›rman›n bulgusudur.

Baflar›larla güçlenen ve gelece¤e tafl›nan
marka
1990'l› y›llarda Galatasaray'›n hem Türkiye Süper
Ligi'nde hem de uluslararas› karfl›laflmalarda elde
etti¤i baflar›lar genç nüfusun ço¤unlu¤unun
Galatasaray taraftar› olmas›n› sa¤lam›flt›r. GFK
Türkiye, May›s 2006'da gerçeklefltirdi¤i Futbol
Taraftarl›k Takip Araflt›rmas› sonucunda,
Galatasaray'›n, Türkiye'de en genç taraftar
kitlesine sahip tak›m oldu¤unu belirlemifltir.
Futbolla ilgilenen kitlenin yafl ortalamas› 33 iken,
Galatasaray taraftarlar› aras›ndaki yafl
ortalamas› 31'dir. Taraftarlar›n %36's› ise 25
yafl›ndan küçüktür.

Ayn› araflt›rmaya göre, tak›m seçiminde etkin
olan faktörler flöyledir:

Desteklenen tak›m seçimi
Yak›n çevrenin etkisi %29
Tak›m›n baflar› düzeyi %16
Tak›m›n renkleri %18

Kaynak: GFK Türkiye, Futbol Taraftarl›k Takip Araflt›rmas›,
May›s 2006.

Taraftarlar›n öncelikle yak›n çevrelerinden
etkilenerek bir tak›m› desteklemeye bafllad›klar›
göz önüne al›nd›¤›nda, flu anda en yüksek taraftar
oran›na sahip olan Galatasaray'›n, taraftar
oran›n› art›rma aç›s›ndan önemli bir avantaja
sahip oldu¤u aç›kça görülmektedir.  Bir markan›n
baflar›s›n›n, insanlarla kurdu¤u duygusal
ba¤lant›yla belirlendi¤i düflünülürse,
Galatasaray'›n çok güçlü bir marka oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.

Galatasaray sadece Türkiye içinde tan›nan bir
isim de¤ildir. Avrupa futbol flampiyonalar›nda
elde etti¤i baflar›larla uluslararas› düzeyde
tan›nan Galatasaray, taraftar olmayan önemli
bir kesimin de gönlünü kazanmay› baflarm›flt›r.
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Galatasaray Sportif A.fi.
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Yeni stratejiler, yeni baflar›lar
Galatasaray Sportif'in 2000 y›l›nda yeniden
yap›land›r›lmas›ndan önce Galatasaray
markas›n›n sahip oldu¤u ticari potansiyel, marka
yönetimi alan›ndaki deneyim eksikli¤i nedeniyle
yeterince de¤erlendirilemiyordu. 2000 y›l›ndan
bu yana hedef, medya, reklam ve imaj pazarlama
haklar›n›n parasal de¤erini en üst düzeye
ç›karmak olmufltur.

Bu hedefe ulaflmak için izlenen stratejiler
flunlard›r:

• Haklar paketler halinde tek elden etkin olarak
pazarlanm›flt›r.

• Sponsor memnuniyetine ve uzun vadeli
iliflkilere önem verilmifltir.

• Galatasaray camias› ve taraftar kitlesiyle
iletiflim kanallar› güçlendirilmifltir.

• Ürün ve isim hakk› sat›fllar›ndan elde edilen
lisans gelirleri art›r›lm›flt›r.

• Ali Sami Yen Stadyumu Galatasaray imaj›n›n
tan›t›m›nda etkin olarak kullan›lm›flt›r.

• Galatasaray markas›n›n gerek Türkiye gerekse
Avrupa'daki rekabetçi konumunu daha güçlü,
kal›c› ve sürekli hale getirebilmek ve
dünyadaki h›zl› büyümeye daha iyi ayak
uydurabilmesini sa¤lamak için Galatasaray
Futbol Afi.'nin marka yönetimini üstlenen
Sportif Afi. ile birleflmesi için çal›flmalar
sürmektedir.

Tamamen ba¤›ms›z olarak yönetilen ve kurumsal
bir yap›ya sahip uzmanlaflm›fl bir pazarlama
yönetim flirketi olma yolundaki çabalar sonucu
Galatasaray Sportif, bugün Türk spor camias›nda
örnek al›nan bir flirket konumuna gelmifltir.
fiirket'in stratejik at›l›mlar› birer birer sonuç
vermeye bafllam›flt›r. Galatasaray,  geçti¤imiz y›l
10. kez kat›ld›¤› fiampiyonlar Ligi'ne 2006
sezonuna dek en çok kat›lan 9 tak›mdan biri
olmufltur.

Öte yandan Seyrantepe Stadyum Projesi'nin
hayata geçirilmesi konusunda tüm ad›mlar
at›lm›flt›r. Galatasaray Spor Kulübü ve Gençlik
Spor Genel Müdürlü¤ü aras›nda Nisan 2007'de
imzalanan protokolle Seyrantepe'de yap›lacak
olan spor kompleksinin üst kullan›m hakk› 49
y›ll›¤›na bedelsiz olarak devral›nm›flt›r. Ekim
2007'de TOK‹ ile Eren Talu/Alke Ortak Giriflim
Gurubu aras›nda imzalanan sözleflme sonras›nda
temel atma töreninin 2007 y›l› sonuna kadar
yap›lmas› beklenmektedir. ‹ki sezon sonra
maçlara ev sahipli¤i yapmas› beklenen bu
stadyum, gelecek 49 y›l boyunca Kulüp'e hizmet
verecek ve fiirket için de yeni pazarlama imkanlar›
yaratacakt›r

Geçti¤imiz dönemde Galatasaray Sportif A.fi.'nin,
bütçelenen gelir düzeyini ABD dolar› baz›nda
%26 oran›nda aflarak bir önceki y›la k›yasla
%51'lik bir art›fl sa¤lamas›, izlenen stratejik
rotan›n baflar›s› konusunda tart›flmas›z bir belge
niteli¤indedir.

2007 At›l›mlar›
Galatasaray Sportif, 2000 y›l›ndan bu yana,
hedeflerine ulaflmak için izledi¤i stratejiler
sayesinde baflar›l› bir performans sergilemifltir.
Sportfive ile 30 Haziran 2005'de sona ermifl olan
anlaflma sonras›nda mevcut profesyonel kadro
takviye edilerek sat›fl ve pazarlama faaliyetleri
fiirket bünyesine al›nm›flt›r. Uygulanan ve
gelecekte uygulanacak olan stratejiler, yeni
projelerle pazarlama haklar›n›n ekonomik
de¤erini en üst düzeye ç›karman›n yan› s›ra,
sponsorlar›n memnuniyetini de art›rmay›
hedeflemektedir.

Gelece¤e Bak›fl…
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Geçti¤imiz dönemde Galatasaray Sportif A.fi.'in
bütçelenen gelir düzeyini ABD Dolar› baz›nda %26
oran›nda aflarak bir önceki y›la k›yasla %51'lik bir art›fl
sa¤lamas›, izlenen stratejik rotan›n baflar›s› konusunda
tart›flmas›z bir belge niteli¤indedir.

Geçti¤imiz dönemde Galatasaray Sportif A.fi.'in
bütçelenen gelir düzeyini ABD Dolar› baz›nda %26
oran›nda aflarak bir önceki y›la k›yasla %51'lik bir art›fl
sa¤lamas›, izlenen stratejik rotan›n baflar›s› konusunda
tart›flmas›z bir belge niteli¤indedir.



Galatasaray Spor Kulübü, Genel Kurul ve Genel
Kurul üyeleri aras›ndan iki y›lda bir seçilen Yönetim
Kurulu taraf›ndan yönetilen ve ticari amaç
gütmeyen bir dernektir. On üç bini aflk›n üyesi olan
dernek, yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki 100'ün üzerinde
taraftar kuruluflu taraf›ndan desteklenmektedir.
Galatasaray e¤itim kurumlar› mezunlar› ve
Galatasaray taraftarlar› Galatasaray Sportif için
önemli bir kaynak oluflturmaktad›r.

1998 y›l›nda Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin ilk,
Avrupa'n›n üçüncü spor kulübü olarak ISO 9002
Kalite Yönetim Belgesi sahibi olmufltur. Gifle has›lat›,
futbol d›fl›ndaki spor dallar›ndan gelen medya,
reklam gelirleri ve sporcular›n transferleri, üyelik
aidatlar›, sosyal tesis gelirleri ile di¤er katk› paylar›
Kulüp'ün gelir kaynaklar›n› oluflturmaktad›r.

Galatasaray Futbol A.fi., Yönetim Kurulu'nda 6 üye
ile temsil edilmektedir.

“Galatasaray” demek…

Galatasaray Lisesi
Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihindeki
öncü olma özelli¤ini hiç kuflkusuz içinden do¤du¤u
ve gene öncü bir kurum olan Galatasaray
Lisesi'nden, eski ad›yla Mektebi Sultani'den
alm›flt›r. Okul ile Kulüp aras›ndaki kopmaz ba¤,
yads›namayacak bir gerçeklik ve övünç kayna¤›d›r.

Devlet adam› yetifltirmek amac›yla II. Beyaz›t
taraf›ndan 1481'de kurulan mektep, ad›n›
kuruldu¤u bölgeden al›r ve "Galata Saray›" olarak
an›lmaya bafllar. Okul ça¤dafl konumuna 1 Eylül
1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuflur. ‹lk
sportif çal›flmalar da bu dönemde bafllar ve
jimnastikçi Monsieur Curel'in verdi¤i Beden
E¤itimi dersi e¤itim program›na konur. Curel,
ça¤dafl aletler eflli¤inde çal›flt›rd›¤› ö¤rencileri
sportif aç›dan gelifltirirken 1870'te onlar için
Ka¤›thane'de bir ‹dman Bayram› düzenler.
Yar›flmalar›n sonunda ö¤rencilere verilen "kuzulu
pilav", sonraki y›llarda okulun bir gelene¤i haline
dönüflür.

Curel'i izleyen yabanc› spor hocalar› jimnastik ve
atletizmin yan› s›ra, yüzme, kürek, aletli jimnastik
gibi dallara da e¤ilirler. Ard›ndan, ad› Türk Spor
Tarihi'ne alt›n harflerle yaz›lan Faik
Üstünidman'›n yan› s›ra Binbafl› Mazhar Kazanc›,
Abdurrahman ve Ahmet Robenson kardefller
Lise'de görev al›p izcilik, tenis, hokey gibi spor
dallar›n›n ö¤renciler aras›nda yayg›nlaflmas›n›
sa¤larlar. Özellikle Üstünidman'›n ön ayak
olmas›yla ö¤renciler futbolla tan›fl›rlar.

1901 y›l›nda ‹stanbul'da yaflayan iki ‹ngiliz, James
Lafontaine ve Horace Armitage, Rum ve ‹ngiliz
oyunculardan oluflan Kad›köy Futbol Kulübü'nü

kurmufllar ama 1903'te tak›mdaki ‹ngilizler bir
anlaflmazl›k sonucu ayr›larak Moda Kulübü'nü
oluflturmufllard›r. 1904 y›l›nda ise bu kulüpler
Imogen, Elpis, Strugglers tak›mlar›yla anlaflarak
‹stanbul Futbol Birli¤i'ni hayata geçirmifller ve
bugünkü Fenerbahçe fiükrü Saraço¤lu Stad›'n›n
yerinde bulunan Union Club-‹ttihat Spor
sahas›nda düzenli karfl›laflmalar yapmaya
bafllam›fllard›r. Görüldü¤ü gibi bu tak›mlar
yabanc› ya da az›nl›k tak›mlar›d›r. Türk olmayan
ekiplerin gerçeklefltirdikleri bu ilk futbol
karfl›laflmalar›, GSL ö¤rencilerini hem ilgilendirir
hem de çok üzer. Art›k onlar›n amac›, kendi futbol
kulüplerini kurmak, ölesiye sevdikleri bu oyunun
kurallar›n› hatmetmek ve yabanc›larla boy
ölçüflmektir.

Galatasaray Kulübü
1905 y›l›nda Ali Sami Yen'in önderli¤inde bir grup
Galatasaray Lisesi ö¤rencisi taraf›ndan kurulan
Kulüp, taraftar say›s› ve elde etti¤i uluslararas›
baflar›larla Türkiye'nin öncü spor kulübüdür.
Birçok spor dal›nda aktif olan Kulüp as›l ününü,
Türkiye'nin en popüler spor dal› olan futbolda
elde etti¤i baflar›lar sayesinde edinmifltir.

Bugün Galatasaray sadece bir spor kulübü olarak
de¤il, köklü bir e¤itim kuruluflu olarak da
Türkiye'de sayg›n bir konuma sahiptir.
Galatasaray Lisesi ve yak›n bir zamanda kurulan
Galatasaray Üniversitesi'nin mezunlar› her zaman
Türkiye'nin ayd›nl›k yüzünü temsil etmifller,
ülkenin ekonomik ve politik olarak geliflmesinde
belirleyici konumlarda bulunmufllard›r.

Galatasaray Futbol Tak›m›'n›n
fiampiyonluklar›

fiampiyona fiAMP‹YONLUK Say›s›
Türkiye Ligi 16
Türkiye Kupas› 14
Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› 10
UEFA Kupas› 1
Süper Kupa 1
Toplam 42

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu
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Kuruluflundan bu yana Kulüp'ün temel sportif faaliyeti futbol
olmufl, Galatasaray Futbol Tak›m›, Türkiye ve Avrupa'n›n en
baflar›l› profesyonel futbol tak›mlar›ndan biri olarak say›s›z
kupa kazanm›flt›r.

Galatasaray 1999-2000 sezonundaki baflar›s›yla UEFA
Kupas›'n› kazanan ilk Türk tak›m›d›r. Ayn› y›l Türkiye Süper
Ligi'nde art arda dördüncü flampiyonlu¤unu yaflayan Kulüp,
UEFA Süper Kupas›'n›n da sahibi olmufltur. 1988-1989
sezonununda, o zamanki ad› fiampiyon Kulüpler Kupas› olan
organizasyonda yar› final, 2000-2001 sezonunda ise çeyrek final
oynayan Galatasaray Ocak 2001'de yay›mlanan Uluslararas›
Futbol Federasyonu Tarihçesi ve ‹statistikleri'ne (IFFHS) göre
ilk s›raya yükselmifl ve uluslararas› düzeydeki tan›n›rl›¤› zirveye
ç›km›flt›r. AA'n›n A¤ustos 2007 raporuna göre Avrupa
kupalar›nda son on y›l›n en baflar›l› 20 tak›m› s›ralamas›nda
18. olan Galatasaray, 1992-1993 sezonunda kurulan fiampiyonlar
Ligi'ne 2007-2008 sezonuna dek 10 kez kat›lma baflar›s›
göstermifl, Avrupa kupalar›nda elde etti¤i zaferlerin yan› s›ra
Türkiye Kupas›'n› en çok kazanan tak›m olma unvan›n› elde
etmifltir.

2007-2008 sezonuna her alanda köklü bir yeniden yap›lanma
hamlesiyle giren Kulüp, futbolda da  yeni ve iddial› bir kadro
oluflturmufltur.

Tarihi boyunca büyük baflar›lara imza atan Galatasaray
Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n yan› s›ra, altyap› tak›mlar›n›n
flampiyonluklar› da tak›m›n baflar›l› gelece¤ine duyulan inanc›
yükseltmektedir.

Kuruluflundan bu yana Kulüp'ün temel sportif faaliyeti futbol
olmufl, Galatasaray Futbol Tak›m›, Türkiye ve Avrupa'n›n en
baflar›l› profesyonel futbol tak›mlar›ndan biri olarak say›s›z
kupa kazanm›flt›r.

Galatasaray 1999-2000 sezonundaki baflar›s›yla UEFA
Kupas›'n› kazanan ilk Türk tak›m›d›r. Ayn› y›l Türkiye Süper
Ligi'nde art arda dördüncü flampiyonlu¤unu yaflayan Kulüp,
UEFA Süper Kupas›'n›n da sahibi olmufltur. 1988-1989
sezonununda, o zamanki ad› fiampiyon Kulüpler Kupas› olan
organizasyonda yar› final, 2000-2001 sezonunda ise çeyrek final
oynayan Galatasaray Ocak 2001'de yay›mlanan Uluslararas›
Futbol Federasyonu Tarihçesi ve ‹statistikleri'ne (IFFHS) göre
ilk s›raya yükselmifl ve uluslararas› düzeydeki tan›n›rl›¤› zirveye
ç›km›flt›r. AA'n›n A¤ustos 2007 raporuna göre Avrupa
kupalar›nda son on y›l›n en baflar›l› 20 tak›m› s›ralamas›nda
18. olan Galatasaray, 1992-1993 sezonunda kurulan fiampiyonlar
Ligi'ne 2007-2008 sezonuna dek 10 kez kat›lma baflar›s›
göstermifl, Avrupa kupalar›nda elde etti¤i zaferlerin yan› s›ra
Türkiye Kupas›'n› en çok kazanan tak›m olma unvan›n› elde
etmifltir.

2007-2008 sezonuna her alanda köklü bir yeniden yap›lanma
hamlesiyle giren Kulüp, futbolda da  yeni ve iddial› bir kadro
oluflturmufltur.

Tarihi boyunca büyük baflar›lara imza atan Galatasaray
Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n yan› s›ra, altyap› tak›mlar›n›n
flampiyonluklar› da tak›m›n baflar›l› gelece¤ine duyulan inanc›
yükseltmektedir.

Galatasaray Futbol Tak›m›Galatasaray Futbol Tak›m›



Galatasaray
taraftar›

Türkiye’nin en büyük taraftar toplulu¤u...
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GFK Türkiye'nin May›s 2006'da gerçeklefltirdi¤i Futbol Taraftarl›k Takip
Araflt›rmas› bulgular›na göre, Türkiye'de futbolla ilgilenen kesimin
%48'i kendilerini “koyu ya da çok koyu taraftar” olarak
tan›mlamaktad›r. % 38'lik kesim kendisini sadece “taraftar” olarak
tan›mlarken, %14'lük kesim ise “sadece tak›mlar›n›n destekçisi”
olduklar›n› ifade etmektedir. Bu bulgular, Türkiye'de futbolla ilgilenen
kesimin fanatiklik düzeyinin oldukça yüksek oldu¤una iflaret etmektedir.

Türkiye'de en popüler spor dal› olan futbol, Galatasaray ve Milli Tak›m'›n
uluslararas› müsabakalarda elde ettikleri baflar›lardan sonra giderek
geliflen bir ilgi oda¤› haline gelmifltir. Türkiye'nin en baflar›l› futbol
tak›m› olan Galatasaray, yurtiçinde ve Avrupa'daki taraftar say›s›n›
her y›l daha da art›rmaktad›r.

Ayn› araflt›rman›n sonuçlar›, %36'l›k desteklenme oran›yla Türkiye'nin
en büyük taraftar kitlesine sahip tak›m› olan Galatasaray'›n, dolay›s›yla
Galatasaray Sportif'in a¤›rl›kl› olarak genç kesime hitap etti¤ini
göstermektedir.

Ba¤›ms›z araflt›rmalar›n bu bulgular›, oldukça genç bir nüfusa sahip
olan ve futbolun en sevilen sportif faaliyet oldu¤u bir ülkede Galatasaray
Sportif'in önündeki zengin ticari olanaklar›n kan›t›n› oluflturmaktad›r.
Galatasaray'›n Türkiye d›fl›nda, Türkî Cumhuriyetler ile Almanya,
Belçika, Fransa, ‹sviçre ve Hollanda gibi yo¤un Türk nüfusun yaflad›¤›
Avrupa ülkelerinde de önemli bir taraftar kitlesi bulunmaktad›r.  Alman
posta flirketi Deutsche Post taraf›ndan geçti¤imiz sezon Almanya'da
yaflayan Türkler aras›nda gerçeklefltirilen araflt›rmada yüzde 46'l›k
oran ile en çok taraftar› olan ve desteklenen tak›m›n Galatasaray
oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Galatasaray'›n resmi ‹nternet sitesine yap›lan ziyaret say›s› sahip
oldu¤u güçlü deste¤in bir baflka göstergesidir. Kulüp'ün resmi sitesi
olan www.galatasaray.org'un ayl›k tekil kifli ziyaretçi say›s› 2.000.000'a
yaklaflm›flt›r.

taraftar›
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“Ben de büyüyünce
Hakan abim gibi bir
dünya y›ld›z› olmak

istiyorum”

Volkan Pala
Galatasaray Minik(10)
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• Türkiye'nin ‹LK futbol tak›m›/kulübü
• Devlet üstün hizmet madalyas› alan ‹LK tak›m
• Türkiye Süper Ligi'nin ‹LK fiampiyonu
• ‹stanbul fiampiyonlu¤u'nu kazanan ‹LK futbol tak›m› (1907-1908 sezonu)
• Yurtd›fl›nda ‹LK galibiyet alan Türk futbol tak›m› (1911)
• Yurtd›fl›nda Türkiye'yi temsil eden ‹LK futbol tak›m› (1911)
• fiampiyonlar Ligi'ne kat›lan ‹LK Türk tak›m›

• EN fazla aral›ks›z flampiyon olan tak›m (4 kez)
• Avrupa'da fiampiyonlar Ligi'ne EN fazla kat›lan tak›mlardan biri (10 kez)
• fiampiyonlar Ligi'nde grup maçlar›nda EN fazla puan toplayan Türk tak›m› (10 puan)
• Türkiye Kupas›'n› EN fazla kazanan tak›m (14 kez)
• Cumhurbaflkanl›¤› Kupas›'n› EN fazla kazanan tak›m (10 kez)
• Avrupa kupalar›nda bir sezonda EN fazla puan toplayan tak›m (17 maçta 34 puan)
• Avrupa'da, bir sezonda Avrupa kupalar›nda EN fazla galibiyet alan tak›m (11 kez - Süper Kupa dahil)
• Bir sezonda Avrupa kupalar›nda EN fazla gol atan tak›m (35 gol - Süper Kupa dahil)
• Deplasmanda aral›ks›z EN fazla yenilmeyen tak›m (40 kez)
• Avrupa kupalar›nda EN çok tur geçen Türk tak›m›
• Türkiye liglerinde bir sezonda EN fazla gol atan tak›m (1962-1963 sezonu, 105 gol)
• Türkiye liglerinde EN çok resmi kupa kazanan tak›m (57 kupa)
• Türkiye liglerinde EN çok gol atan futbolcuyu kadrosunda bar›nd›ran tak›m (Hakan fiükür 242 gol - 16 Eylül 2007)

• Dünya s›ralamas›nda birinci s›raya yükselen ‹LK ve TEK Türk tak›m›
• Dünya Kulüpler fiampiyonas›'nda Avrupa k›tas›n› temsil eden ‹LK ve TEK Türk tak›m›
• fiampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ç›kan ‹LK ve TEK Türk tak›m›
• fiampiyon Kulüpler Kupas›'nda yar› finale yükselen ve 3. olan ilk ve tek Türk tak›m›
• Avrupa'da, UEFA Kupas›'n› hiç yenilgi almadan kazanan ‹LK ve TEK tak›m
• Balkanlarda UEFA Kupas›'n› kazanan ‹LK ve TEK tak›m
• Uluslararas› maçlarda kendi sahas›nda ard› ard›na en çok galibiyet alan ‹LK ve TEK Türk tak›m› (20 kez)
• UEFA Kupas›'n› kazanan ‹LK ve TEK Türk tak›m›
• Süper Kupa kazanan ‹LK ve TEK Türk tak›m›
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Galatasaray Sportif, on parlak y›l›n ard›ndan, sadece Kulübümüz için
de¤il, bütün Galatasaray camias› için ça¤dafl ve kurumsal pazarlama
yönetimi konusunda bir gurur ve k›vanç kayna¤› olmufltur. Futbolun
art›k büyük bir sanayi haline dönüfltü¤ü ve rekabet koflullar›n›n her
gün biraz daha sertleflerek öne ç›kt›¤› günümüzde yetkin ve deneyimli
kadrosuyla Galatasaray Sportif, kendi alan›nda profesyonel, fleffaf,
adil ve örnek bir kurumsal yönetim modeli oluflturmufltur.

fiirketimizin bu baflar›s›n›n ard›nda hiç kuflku yok ki yüzlerce y›ll›k
köklü Galatasaray gelene¤inin gücü vard›r. Spordan sanata, siyasetten
ifl dünyas›na var›ncaya dek yüzy›llard›r bu ülkeye hizmet vermifl
Mekteb-i Sultani mezunlar›n›n mahareti, 102 y›l önce Lise'nin bir
s›n›f›nda toplan›p “Türk olmayan tak›mlar› yenmek,” hedefiyle
Galatasaray'› kuran bir avuç idealist gencin cesareti vard›r. “Galata
saray›n efendileri” olarak Papaz›n Çay›r›'na ç›kan Ali Sami Yen ve
arkadafllar›n›n bu cesaretini yüz y›l boyunca gururla tafl›yan ve nihayet
UEFA Kupas›'n›n ve UEFA Süper Kupas›'n›n ülkemizdeki tek sahibi olan
tak›m›m›z›n çelik gibi bir azmi vard›r.

Baflar› kiflilere ve kurumlara yaln›zca gurur ve k›vanç getirmekle
kalmaz, ayn› zamanda onlar›n üzerine büyük bir sorumluluk da yükler.
Yüzlerce y›ll›k bir gelene¤i s›rt›nda tafl›yan Galatasaray camias› bu
sorumlulu¤un bilincindedir. Futbolda ve sporun bütün alanlar›nda en
iyi olma gayretimizin yan› s›ra “fair play”de de öncülü¤ümüzü
koruman›n ard›nda bu bilinç yatmaktad›r. Galatasaray Sportif ise on
y›ld›r iflletme yönetiminde rekabetten vazgeçmeden “fair play”in en
güzel örne¤ini sergilemektedir.

Yüz y›l› aflk›n bir zamand›r sporun her alan›nda ç›¤›r açm›fl, daima
öncülük etmifl bir kulüp olarak büyük düflünmek zorunday›z. Büyük
düflünmek cesaret ve at›l›m gerektirir. 2007-2008 sezonuna bu
yaklafl›mla bafllad›k. Topyekûn yeniden yap›lanma hamlemizin bir
gere¤i olarak, maddi ve manevi aç›dan hiçbir özveriden kaç›nmadan
futbol tak›m›m›z› hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalar›
mücadelesinde zirveye tafl›yacak yepyeni bir kadro oluflturduk.

Öte yandan Seyrantepe Projesi'nde büyük ve kal›c› ad›mlar att›k. Nisan
2007'de imzalad›¤›m›z protokolle Seyrantepe Stad›'n›n üst kullan›m
haklar›n› devrald›k. Avrupa'n›n en iyi befl stad›ndan biri olmaya aday
Seyrantepe art›k önümüzdeki 50 y›l boyunca Galatasarayl›lar›nd›r. ‹ki
sezon sonra bu statta oynamaya bafllad›¤›m›zda büyüklü¤ü, mimarisi
ve ambiyans›yla her bak›mdan Galatasaray ad›na yak›flan bu projenin
futbol camias› taraf›ndan çok daha iyi kavranaca¤›ndan eminim.
Seyrantepe, taraftar›ndan futbolcusuna, amigosundan yöneticilerine,
yediden yetmifle Galatasarayl›lar›n gurur kayna¤›d›r. Hepimize hay›rl›,
u¤urlu olsun!..

Yenilenen Kalam›fl tesisleri ve bafltan afla¤› yeniden yarat›larak
dünyan›n say›l› tesislerinden biri haline gelen Galatasaray Adas› da
geçti¤imiz dönemde gururla baflar› hanesine yaz›lm›fl icraatlar›m›z
aras›ndad›r. Bu gururu, kendilerine yarafl›r mekanlara kavuflan
Galatasarayl›larla paylaflman›n memnuniyeti içindeyiz.

Tarihe kaz›nm›fl baflar›larla bir dünya markas› haline gelen
Galatasaray'›m›z› bugün bulundu¤u konumdan daha da ileriye tafl›mak
için bütün birimleri ve kurumlar›yla elbirli¤i içinde çal›fl›yoruz.
Galatasaray Sportif A.fi. de bu konuda üzerine düflen görevi büyük bir
mali baflar› göstererek yerine getirmektedir. fiirketimizin 31 May›s
2007'de biten 12 ayl›k dönem itibariyle toplam gelirleri geçen y›l›n
ayn› dönemine k›yasla %51'lik bir art›flla  47,7 milyon ABD dolar›n›
bulmufltur. Toplam gelirler içinde en yüksek art›fl %58'le medya yay›n
hakk› gelirlerinde gözlenirken sponsorluk gelirlerinde ise %16 oran›nda
bir art›fl sa¤lanm›flt›r. Avrupa'n›n önde gelen futbol kulüpleri taraf›ndan
uygulanan “Sponsorlar Piramidi” konseptinin Galatasaray Sportif'e
adapte edilerek baflar›yla uygulanmas› sonucu 2001-2002 sezonundan
bu yana reklam ve sponsorluk gelirlerimiz yaklafl›k üç kat›na ç›km›flt›r.
fiirketimizin gösterdi¤i bu üstün mali performansla geçti¤imiz dönem
için bütçelenen gelir hedefimizi %26 oran›nda aflm›fl bulunuyoruz.

Hissedarlar›m›z, ifl ortaklar›m›z, sad›k taraftar kitlemiz ve tüm
çal›flanlar›m›zla Galatasaray Camias› bir büyük ailedir. Yönetim olarak,
dünyaca tan›nan köklü ve güçlü bir markay› temsil etmenin bilinci ve
sorumlulu¤u alt›nda ve bu camiaya en iyi hizmeti sunabilmenin azmi
içinde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Amac›m›z, Galatasaray ad›na
lay›k olabilmek ve hep birlikte onu uluslararas› arenada hak etti¤i
yere tafl›makt›r.

fiahs›m ve Yönetim Kurulu üyeleri ad›na, önümüzdeki y›llar›n ülkemize,
spor dünyam›za ve camiam›za yepyeni baflar›lar getirmesini dilerim.

Sayg› ve dostlukla,

Özhan Canayd›n
Yönetim Kurulu Baflkan›

Yönetim Kurulu
Baflkan›'n›n Mesaj›
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Yüz y›l› aflk›n bir zamand›r sporun her alan›nda ç›¤›r
açm›fl, daima öncülük etmifl bir kulüp olarak büyük
düflünmek zorunday›z. Büyük düflünmek cesaret ve
at›l›m gerektirir. 2007-2008 sezonuna bu yaklafl›mla
bafllad›k.

Yüz y›l› aflk›n bir zamand›r sporun her alan›nda ç›¤›r
açm›fl, daima öncülük etmifl bir kulüp olarak büyük
düflünmek zorunday›z. Büyük düflünmek cesaret ve
at›l›m gerektirir. 2007-2008 sezonuna bu yaklafl›mla
bafllad›k.

FAAL‹YET RAPORU 2007 GALATASARAY 13



14 GALATASARAY 2007 FAAL‹YET RAPORU

Yönetim Kurulu

Tunca Hazinedaro¤lu
1967 y›l›nda Ankara'da do¤an Tunca
Hazinedaro¤lu, orta ve lise ö¤renimini Saint-
Benoit Lisesi'nde tamamlam›fl, 1991 y›l›nda
Cenevre Webster Üniversitesi ‹fl ‹daresi
bölümünden mezun olmufltur

1992 y›l›ndan bu yana Hazinedaro¤lu ‹nflaat
Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 2002-2005 y›llar›
aras›nda 2 dönem CHP ‹stanbul ‹l Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, 2003-2005 y›llar› aras›nda ise Türkiye
Müteahhitler Birli¤i Yönetim Kurulu Üyeli¤i
yapm›flt›r.

Tunca Hazinedaro¤lu evli ve iki çocuk babas›d›r.
‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca bilmektedir.

Üye oldu¤u kurulufllar:
Galatasaray Spor Kulübü
TUG‹AD
TABA

Polat Holding Yönetim Kurulu Baflkan› olan Adnan
Polat, 1953 y›l›nda Erzurum'da do¤du. 1971 y›l›nda
Ifl›k Lisesi'nden, 1976 y›l›nda NewYork Long Island
Üniversitesi ‹fl ‹daresi'nden mezun oldu.

1976 y›l›nda Polat Holding'e ba¤l› Polat ‹nflaat
Anonim fiirketi'nin flantiyelerinde çal›flma hayat›na
bafllad›. 1981 y›l›ndan itibaren Polat Holding'in
sanayi grubunun yönetimini üstlenerek bu grubu
uluslararas› boyuta getirdi. 7 Mart 1997'de, Tayland
Fahri Konsolosluk görevini üstlendi. 1999 y›l›nda,
CHP'den ‹stanbul Belediye Baflkan aday› oldu. 2001
y›l›nda Serkap Seramik Kaplama Malzemeleri
Üreticileri Birli¤i Baflkan› seçildi. 2002 y›l›nda da
Seramik Federasyonu Baflkan› seçilen Polat, halen
bu görevini sürdürmektedir.

Adnan Polat
1939 ‹stanbul do¤umlu olan Cengiz Özyalç›n,
Haydarpafla Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi Difl
Hekimli¤i Fakültesi mezunudur. 1958-1962 y›llar›
aras›nda Galatasaray Profesyonel Futbol
Tak›m›nda milli futbolcu olan Özyalç›n, 1973-1977
y›llar›nda ‹stanbul Belediyesi Meclis Üyesi ve
Encümen Baflkan›, 1977-1980 y›llar›nda ‹stanbul
Milletvekili, 1982-1984 y›llar›nda ‹stanbul Tabip
Odas› Yönetim Kurulu Üyesi, 1985-1987 y›llar›nda
Türk Difl Hekimleri Birli¤i 2. Baflkan›, 1989-1994
y›llar›nda Kad›köy/‹stanbul Belediye Baflkan›,
Parti Meclisi Üyesi, Kurultay Baflkan›, 1989-1994
y›llar›nda Türk Parlamenterler Birli¤i ‹stanbul
Baflkan›, 1994-1996 y›llar›nda Türkiye Çevre
Koruma ve E¤itim Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapm›flt›r. Cengiz Özyalç›n, 1992-94
y›llar› aras›nda da Galatasaray'da Yönetim Kurulu
Üyesi olarak bulunmufl ve 1998 y›l›ndan bugüne
kadar kurucusu oldu¤u Galatasaray Sporcular
Derne¤i’nin Baflkanl›¤›n› sürdürmektedir.

Dr. Cengiz Özyalç›n
1943 y›l›nda Bursa'da do¤an Canayd›n,
Galatasaray Lisesi mezunudur ve 1958 y›l›nda
basketbol oynamaya bafllam›flt›r. 1964 y›l›na kadar
aktif olarak basketbol oynayan ve 1962 y›l›nda
Genç Milli Tak›m'da Avrupa Gençler
fiampiyonas›'na kat›lan Canayd›n, Galatasaray
Y›ld›z, Genç ve A Tak›mlar›nda oynam›flt›r.
Canayd›n, 1963 y›l›nda babas›n›n mesle¤i olan
tekstil sektöründe ifl hayat›na bafllam›flt›r. K›sa
bir süre sonra kendi iflini kuran Canayd›n, 1984
y›l›nda ‹talyanlarla ortakl›¤a girerek dokuma,
tekstil, örgü, boya ve konfeksiyon alan›nda
yat›r›mlar gerçeklefltirmifltir. Bursa'daki
fabrikas›nda Kappa, Nike, Next, Lacoste, Fila,
Adidas ve Mavi Jeans için ihracata yönelik üretim
yap›lmaktad›r.

Özhan Canayd›n

27 Temmuz 1957 y›l›nda ‹stanbul'da do¤an Atilla
K›nay, 1980 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi'nden mezun olmufltur. Atilla K›nay 1981-
1985 y›llar› aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi Üroloji
Anabilim Dal› bölümünde görev yapm›flt›r. 1985-
1991 y›llar› aras›nda Bak›rköy Devlet
Hastanesi'nde görev yapan K›nay, 1991-2005
y›llar› aras›nda Sarana Turizm ve Magic Life
International fiirketleri Yönetim Kurulu Üyesi
olarak görev yapm›flt›r. 2005 y›l›ndan itibaren KS
G›da, One Hotels&Resort, Vasco Turizm
flirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapan Atilla K›nay Almanca ve ‹ngilizce
bilmektedir.

Atilla K›nay
1967 ‹stanbul do¤umlu olan Haldun Üstünel, orta
ö¤renimini Saint Benoit Lisesi'nde, lise ö¤renimini
Suadiye Lisesi'nde, yüksek ö¤renimini ise A.B.D.
San Francisco Dominican College Üniversitesi'nde
Uluslararas› ‹fl ‹daresi Bölümü'nde yapm›fl ve 1991
y›l›nda mezun olmufltur.

1992 y›l›ndan bu yana ‹stanbul Tela Sanayi Tic.
A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktad›r. Haldun Üstünel, evli ve iki çocuk
babas›d›r. ‹ngilizce ve Frans›zca bilmektedir.

Haldun Üstünel
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Yönetim Kadrosu 1 R. Ömer Kükner / Genel Müdür
2 Emre Atam / Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
3 Sema Soysal / Mali ‹fller Müdürü
4 Gamze Do¤ufl / Lisansiye ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
5 At›l Aykar / Sat›fl Müdürü
6 Alper Garan / Pazarlama Müdür Yard›mc›s›
7 Zeynep Güngör / Muhasebe Uzman›
8 Ça¤r› ‹lk / Pazarlama Uzman›
9 Meliha Uysal / Asistan

2

4

3

5
6

79

1

8

R. Ömer Kükner
Genel Müdür

R. Ömer Kükner,  ifl yaflam›na 1985 y›l›nda, Interbank'ta D›fl ‹liflkiler Uzman
Yard›mc›s› olarak bafllam›flt›r. Daha sonra ayn› kurumda uzman olarak görev
yapm›fl ve s›ras›yla 1988-1991 y›llar› aras›nda Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Moskova
Temsilcisi, 1991-1994 aras›nda Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. D›fl ‹liflkiler Bölüm
Baflkan›, 1994-1997 aras›nda Yap› Kredi Bank Moscow Murahhas Azas›, 1997-
2000 aras›nda Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. Reklam-Halkla ‹liflkiler Genel Müdür
Yard›mc›s›, 2000-2004 aras›nda Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›nc›l›k Genel Müdürü
ve 2004-2005 aras›nda Pluton Televizyon Yay›nc›l›k A.fi. (Lig TV) Genel Müdürü
görevlerinde bulunmufltur. Lisans e¤itimini ODTÜ, ‹dari ‹limler Fakültesi Ekonomi
ve ‹statistik dallar›nda, yüksek lisans e¤itimini ise Gazi Üniversitesi Maliye
Fakültesi'nde yapan Kükner ayr›ca, 1982-1985 y›llar› aras›nda, Gazi
Üniversitesi'nde Araflt›rma Görevlisi olarak çal›flm›flt›r. ‹ngilizce ve Rusça dillerini
iyi seviyede bilen Kükner, evli ve iki çocuk babas›d›r.

Emre Atam
Sat›fl ve Pazarlama Direktörü

Temmuz 2005'de Sat›fl ve Pazarlama Direktörü olarak atanan Emre Atam, daha
önce Aral›k 2001-Haziran 2005 tarihleri aras›nda Sportfive Sat›fl Müdürü ve
Kas›m 2000-Kas›m 2001 tarihleri aras›nda Galatasaray Stadyum A.fi. Sat›fl ve
Pazarlama Koordinatörü olarak görev yapm›flt›r. Galatasaray camias›ndan
önceki profesyonel ifl yaflam›nda ise Loreal Parfüm Grubu'nda Sat›fl Müdürü ve
Coca-Cola Kazakistan'da Sat›fl Müdürü olarak çal›flm›flt›r. Orta ve lise e¤itimini
Alman Lisesi'nde tamamlayan Emre Atam, University of Massachusetts at
Amherst'ten ekonomi lisans derecesine sahiptir. Evli ve iki çocuk sahibi olan
Atam, iyi derecede ‹ngilizce ve Almanca, orta derecede Rusça bilmektedir.



“En büyük hayalim,
fiampiyonlar ligi
flampiyonu bir

Galatarasay’›n A
Tak›m›’nda oynamak”

Eren Ahmet Balkan
Galatasaray B Genç (18)
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2007 Y›l› Faaliyetleri

Pazar ve Rekabet Gücü: Marka
yönetimine stratejik yaklafl›m
Galatasaray Sportif'in temel amac›, medya,
reklam ve imaj pazarlama haklar›n›n parasal
de¤erini en üst düzeye ç›karmakt›r. fiirket, bu
alandaki gelirlerini art›rmak için iyi belirlenmifl
stratejiler izlemekte ve önemli bir potansiyel
yaratmaktad›r.

Proaktif pazarlama ve sürekli sponsor
memnuniyeti
fiirket pazarlama faaliyetlerini denetim alt›nda
tutmak ve Galatasaray markas›n›n farkl›
alanlardaki kullan›m›ndan optimal verimi elde
etmek için alt› y›ld›r tüm sat›fl haklar›n› bir arada
toplay›p paketler halinde, aktif bir biçimde
pazarlama yaklafl›m›n› benimsemifltir.

Galatasaray Sportif, farkl› bütçeleri ve iletiflim
hedefleri olan sponsorlara alternatif pazarlama
paketleri sunmaktad›r. Böylece, farkl› sponsor
kategorileri aras›nda ayr›m yapabilmekte ve ana
sponsor, teknik sponsor, münhas›r sponsorlar,
resmi sponsorlar ve tedarikçiler ile bölgesel
sponsorlardan oluflan bir sponsorluk piramidi
oluflturmaktad›r. Tüm haklardan yararlan›ld›¤›
bu tip sponsorluk paketleriyle fiirket, hem
sat›fllar›n›, hem de sponsorlar›n marka imaj›
kullan›mlar›n› optimum düzeye getirmektedir.
Galatasaray Sportif, bu alandaki çal›flmalar›nda
uzun vadeli iliflkiler kurmay›, kal›c› ve istikrarl›
sponsor memnuniyeti sa¤lamay› hedeflemektedir.
Sponsorlar›yla kurdu¤u kal›c› iliflkiler içinde akdi
yükümlülükler üstlenerek bunlar› tümüyle yerine
getirmeyi amaçlamaktad›r. Öte yandan,
sponsorlar›n› benzer faaliyetlerden elde edecekleri
geliri en üst düzeye ç›karmalar› do¤rultusunda
yönlendirmektedir. Proaktif pazarlama
yaklafl›m›yla mevcut sözleflmelerin sona erme
tarihini beklemek yerine alternatif sponsorlar
bulmak için sürekli olarak pazar araflt›rmalar›
yapmaktad›r.

Genifl taraftar yelpazesinin gücü
GFK Türkiye'nin May›s 2006'da gerçeklefltirdi¤i
Futbol Taraftarl›k Takip Araflt›rmas› bulgular›,
A/B sosyo-ekonomik gruba dahil taraftar
kitlesine %14'lük oran ile en yo¤un olarak
Galatasaray'›n sahip oldu¤unu ortaya
ç›karm›flt›r. Galatasaray ayn› zamanda ilk ve
ortaokul mezunu taraftarlar›n da en yo¤un
oldu¤u tak›md›r. Araflt›rma sonuçlar›ndan
hareketle, Galatasaray'›n toplumun tüm
kesimlerini kucaklayan bir tak›m oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r.

Galatasaray ad›n›n Kulüp'ün yan› s›ra iki seçkin
e¤itim kurumu olan Galatasaray Lisesi ve
Galatasaray Üniversitesi ile özdeflleflmesi de,
toplumda yeni taraftar ile hedef müflteri kitlesi
yarat›lmas›na yard›mc› olmaktad›r. Ayr›ca, ifl
ve siyaset dünyas›n›n en tan›nm›fl ve sayg›n
temsilcilerinin Kulüp üyeleri veya taraftarlar›
aras›nda bulunmas›, Galatasaray ad›n›n Türk
toplumu üzerindeki etkisini güçlendirmektedir.

Uluslararas› bir marka
Galatasaray markas›n›n dünya çap›nda tan›nma
oran› son y›llarda büyük art›fl göstermifltir.
Türkçe konuflan nüfusun yayg›n oldu¤u Orta
Asya ülkeleri ile Almanya, Belçika, Fransa, ‹sviçre
ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde çok say›da
Galatasaray taraftar› bulunmaktad›r. fiirket,
medya ve ürün sat›fl haklar›na dayanan yeni ifl
kollar› yarat›lmas›na a¤›rl›k vererek, di¤er
ülkelerde mevcut Galatasaray potansiyelinden
yararlanmay› hedeflemektedir. Bu strateji
do¤rultusunda Avrupa'da örgütlenmenin ilk
ad›m› olarak Galatasaray Europa GmbH, fiubat
2004'de Türklerin en yo¤un oldu¤u Nordrhein
Westfalia eyaletinin önde gelen flehri
Düsseldorf'da kurulmufltur.

Stadyumun katk›s›
fiirket, Galatasaray Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n
ev sahibi s›fat›yla oynad›¤› maçlarda stadyumla
ilgili tüm reklam ve sponsorluk haklar›n›n
yönetimini aktif olarak yürütmektedir. Sponsorluk
piramidinde yer alan sponsorlar›n stadyumda
özel bir yöntemle temsil edilmesiyle Galatasaray
markas› daha etkin yönetilmekte, böylece
optimum düzeyde ve belirli bir disiplin içinde
müflteri odakl› pazarlama ortam›n›n yarat›lmas›
sa¤lanmaktad›r.

 Köklü ve güçlü…
Temmuz-Ekim 2000 aylar› aras›nda dünya
çap›nda bir pazarlama ve iletiflim flirketi olan
Young&Rubicam taraf›ndan Türkiye'de mevcut
500 tan›nm›fl yerli ve yabanc› marka aras›nda
yap›lan “Marka De¤er Ölçer” araflt›rmas›n›n
verilerine göre Galatasaray tan›n›rl›k ve canl›l›k
aç›s›ndan Türkiye'nin en güçlü yerel markas›
olarak belirlenmifltir. Markan›n gücü, 15. yüzy›lda
Galatasaray Lisesi'nin kurulmas›na dek uzanan
Galatasaray miras›na ve tarihine dayanmaktad›r.
1905 y›l›nda kurulan Kulüp ise Türk futboluna ilk
kat›lan kulüpler aras›ndad›r. Galatasaray'›n tarihi
miras›, futbol tak›m›n›n son zamanlarda
yurtiçinde ve yurtd›fl›nda elde etti¤i baflar›larla
daha da zenginleflmifltir. Kazan›lan çok say›da
flampiyonluk ve kupa, taraftar say›s›nda önemli
bir art›fla neden olurken Galatasaray'› da
Türkiye'nin lider spor kulübü konumuna tafl›m›flt›r.

Gelir kaynaklar›nda zengin büyüme
potansiyeli
Orta ve uzun vadeli anlaflmalara dayanan medya
ve reklam haklar›, Galatasaray Sportif gelirlerinin
önemli bir bölümünü oluflturmaktad›r. Dünya
e¤lence sektörünün en önemli parças› olan futbola
yönelik ilginin her geçen gün artmas›, Galatasaray
Sportif gelirlerinin ne denli büyük bir büyüme
potansiyeline sahip oldu¤unun göstergesidir.

Sektörel Konum
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2007 Yılı Faaliyetleri

Galatasaray'›n genifl ve
giderek artan taraftar
say›s› medyan›n ve
sponsor olmak isteyen
kurulufllar›n ilgisini
art›rm›flt›r. Bu nedenle
fiirket, gündem belirleyici
olarak Türk medya
sektöründeki geliflmelerin
sundu¤u olanaklardan
yararlanabilecek bir
konumdad›r.

Uluslararas› pazarlama perspektifi
Galatasaray Sportif, alan›nda dünyan›n en büyük
spor pazarlama flirketlerinden biri olan Sportfive
ile yapt›¤› dört y›ll›k çal›flmadan edindi¤i
deneyimle gelecek y›llarda Galatasaray
markas›n›n getiri potansiyelini Türkiye'nin yan›
s›ra dünya çap›nda da en üst düzeye ç›karaca¤›na
inanmaktad›r.

Vergi muafiyeti
Kurumlar Vergisi Kanunu madde 7/8 hükümlerine
göre, e¤itim ve spor faaliyetleri ile ifltigal eden
anonim flirketlerin vergiye tabi gelirleri kurumlar
vergisi yükümlülü¤ünden muaft›r. 42539 say›l›, 8
Ekim 2000 tarihli yaz›s› ile Maliye Bakanl›¤›
sadece e¤itim ve spor alan›nda faaliyet gösteren
flirketlere ait stadyum ve kira gelirleri, isim hakk›
geliri, radyo ve televizyon yay›nlar› gelirleri, forma
ve stadyum reklamlar› ile sponsorluk gelirlerinin
kurumlar vergisinden muaf tutulaca¤›n›
bildirmifltir.

Galatasaray Sportif ile Kulüp aras›nda imzalanan
ve UEFA Mali Kriterleri'ne uyum için Futbol A.fi.'ye
devredilen kira sözleflmesine göre, fiirket, spor
ve e¤itim faaliyetleri ile bu faaliyetlerin parças›
kabul edilen di¤er faaliyetleri yürütmektedir.
Buna göre, Galatasaray Sportif elde etti¤i kazanç
üzerinden kurumlar vergisi ödememekte, vergiye
tabi olan yat›r›mc›lar ise temettülerini %15 stopaj
vergisi ödendikten sonra almaktad›rlar.

Yüksek medya reytingi
Türkiye'de futbol maçlar›n› ya da futbolla ilgili
güncel geliflmeleri izlemek için en yüksek oranda
tercih edilen mecra televizyondur. GFK Türkiye'nin
Futbol Taraftarl›k Takip Araflt›rmas›'na göre,
taraftarlar›n %75'i televizyonda yaln›zca kendi
tak›mlar›n›n maçlar›n› de¤il, rakip tak›mlar›n
maçlar›n› da seyretmektedir.

Galatasaray'›n genifl ve giderek artan taraftar
say›s› medyan›n ve sponsor olmak isteyen
kurulufllar›n ilgisini art›rm›flt›r. Bu nedenle fiirket,
gündem belirleyici olarak Türk medya
sektöründeki geliflmelerin sundu¤u olanaklardan
yararlanabilecek bir konumdad›r.

Ali Sami Yen Stadyumu'nun bir medya
platformu olarak üstün konumu
GFK Türkiye'nin Futbol Taraftarl›k Takip
Araflt›rmas› bulgular›na göre, Türkiye'de
taraftarlar›n maçlar› izlemek için stadyuma gitme
al›flkanl›klar› oldukça yo¤undur. Taraftarlar›n
%44'ü maçlar› stadyumda izlemeyi tercih
ettiklerini belirtmifltir. Bu kitlenin stadyumda
maç izleme ortalamas› ayda ortalama 1,5 kezdir.
fiirket, yo¤un yaya ve araç trafi¤inin yafland›¤›
‹stanbul'un ifl merkezlerinden birini oluflturan
Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen Stad›'ndan önemli
miktarda reklam ve sponsorluk geliri elde
etmektedir. Bu ba¤lamda Ali Sami Yen Stad›,
avantajl› konumuyla da Galatasaray Sportif'in
pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek için
önemli bir tesis görevini üstlenmektedir.

Yal›n organizasyon yap›s›
fiirket, Futbol A.fi. taraf›ndan atanan üyelerden
oluflan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan
yönetilmektedir. Faaliyetlerini etkin bir flekilde
yürütebilmek için genifl kaynak altyap›s›n› ve
profesyonel kurulufllar› mobilize eden fiirket, yal›n
bir organizasyon yap›s›na sahiptir.
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Sponsorluk piramidinde yer alan sponsorlar›n
stadyumda özel bir yöntemle temsil edilmesiyle
Galatasaray markas› daha etkin yönetilmekte,
böylece optimum düzeyde ve belirli bir disiplin içinde
müflteri odakl› pazarlama ortam›n›n yarat›lmas›
sa¤lanmaktad›r.

Sponsorluk piramidinde yer alan sponsorlar›n
stadyumda özel bir yöntemle temsil edilmesiyle
Galatasaray markas› daha etkin yönetilmekte,
böylece optimum düzeyde ve belirli bir disiplin içinde
müflteri odakl› pazarlama ortam›n›n yarat›lmas›
sa¤lanmaktad›r.
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“Avrupa fiampiyonu
Galatasaray’›n A

Tak›m›’nda
oynayaca¤›m için

gurur duyuyorum”

Semih Kaya
Galatasaray PAF (16)



2007 Yılı Faaliyetleri

1990'l› y›llar›n bafl›ndan bu yana tüm dünyada
artan rekabet ortam›, futbol endüstrisinde de
kulüplere, en de¤erli varl›klar› olan taraftarlar›n›
ayn› zamanda ürün ve hizmetlerinin hedef
tüketici kitlesi haline dönüfltürmek konusunda
ilham verdi. Bir süre önce Galatasaray taraf›ndan
bu yaklafl›mla uygulamaya konan stratejinin
ana hatlar›, Galatasarayl›lar› bir çat› alt›nda
toplamay› ve taraftarlara daha iyi ürün ve hizmet
ulaflt›rmay› hedeflemektedir. Taraftarla düzenli
iletiflim kurmak, taraftarlar› tan›mak,
gereksinimlerini anlamak; ne zaman, nas›l,
hangi ürün ve hizmeti sunaca¤›n› bilmek;
müflteri memnuniyetini art›rarak taraftar
say›s›n› da art›rmak ve sadakat programlar›
yaratmak gibi etkinlikler, bu stratejinin temel
gerekleridir. Galatasaray Sportif bu do¤rultuda
bir dizi ürün gelifltirmifltir.

Galatasaray Dergisi
Galatasaray Dergisi'nin en önemli amac›, fiirket'e
gelir kazand›rman›n yan›nda, Galatasarayl›lar›
ayn› platformda bir araya getirmek, Galatasaray
Kulübü'nün fleffaf yönetim anlay›fl› çerçevesinde
tüm faaliyetleri ve projeleri Galatasaray
taraftar›yla buluflturmakt›r. Galatasaray Kulübü
ve tüm spor flubeleri hakk›nda tarafs›z, yorumsuz
ve ilk elden, do¤ru bilgiyi taraftarlara ileten ve
y›llar boyu saklanacak kalitede bir Galatasaray
arflivi oluflturan Galatasaray Dergisi, befl y›ld›r
ortalama 40.000'lik bask›s› ile Türkiye'nin en
yüksek tirajl› dergilerinden biridir. Bu
performans›yla maddi anlamda da kârl› bir proje
haline geldi¤ini kan›tlam›flt›r.

Galatasaray Dergisi'nin Avrupa bask›s› ve
türevleri ile ilgili çal›flmalar devam etmektedir.
Ayr›ca 10.000 adet Maç Günü Dergisi ev sahibi
olarak oynanan her maçta ücretsiz olarak
da¤›t›lmaktad›r.

‹nternet Sitesi
2005 y›l›nda yenilenen resmi ‹nternet sitesi
www.galatasaray.org, Galatasaray taraftar
kitlesiyle iliflkileri daha da güçlendirmifltir. Ayr›ca
kendi alan›nda uzman ifl ortaklar›yla müflteri
iliflkileri yönetimi alan›nda da ciddi çal›flmalar
yap›lm›flt›r. Bu arada, Galatasaray üyeleri,
Galatasaray Dergisi ve resmi ‹nternet sitesine
abone olan taraftarlar›n kiflisel bilgileri ile çeflitli
kaynaklardan edinilen di¤er bilgiler tasnif
edilerek do¤ru ve düzenli bir Galatasaray taraftar
veri taban›n›n oluflturulmas› çal›flmalar› da
tamamlanm›flt›r.

Galatasaray resmi sitesi, taraftar›n yan› s›ra
bas›n›n da ilk haber kayna¤› haline gelmifltir.
Toplam 400.000'e yak›n kay›tl› kullan›c›s› olan
site ayl›k olarak 2.000.000'a yak›n tekil ziyaretçi
almaktad›r. Ayl›k görüntülenen sayfa ise yaklafl›k
18 milyona ulaflm›flt›r. Kay›tl› kullan›c›lar›n
profilleri incelenerek yeni projeler üzerinde
çal›fl›lmaktad›r.

Yeni projelerle hem gelirlerin art›r›lmas› hem de
tüm Galatasarayl›lar›n bir çat› alt›nda
toplanmas› hedeflenmektedir.

Avrupa Kart Projesi
Yap›lan araflt›rmalara göre Avrupa'da yaflayan
Türkler aras›nda Galatasarayl› taraftar oran›
%46'd›r. Avrupa'daki Galatasarayl›lara ürün ve
hizmetler sunmak üzere 2004 fiubat ay›nda
Düsseldorf'da Galatasaray Europa GmbH
kurulmufltur. Düsseldorf, Almanya'da yaflayan
iki milyon Türk'ün en yo¤un oldu¤u Nordrhein
Westfalia eyaletindedir.

15 Ocak 2005 tarihinde Almanya'n›n
Gelsenkirchen flehrinde yap›lan lansman ile
bafllat›lan Avrupa Kart Projesi, bir Türk tak›m›n›n
yurtd›fl›nda gerçeklefltirdi¤i bu alandaki ilk
çal›flmad›r. Almanya'daki taraftar kitlesinden
beklenen karfl›l›¤› görmeye bafllayan Avrupa Kart
projesi Almanya'n›n d›fl›ndaki di¤er Avrupa
ülkelerinde de Nisan 2005 tarihinden itibaren
sat›fla sunulmufltur. Projenin ikinci y›l›nda, mobil
sat›fl ünitesi, www.galatasaray.de internet sitesi
ve sanal al›flverifl sitesi de hizmete girmifltir.

Galatasaray TV
15 Ocak 2007'de yay›na bafllayan Galatasaray
TV, alt› ay boyunca uydudan, 1 Temmuz'dan bu
yana da yeni dijital oluflum D-Smart
bünyesinden izlenebilmektedir. Türkiye'de halen
6,5 milyon uydu izleyicisi bulunmaktad›r.
Galatasaray TV, y›lsonuna dek dijital platforma
dönüfltürülmesi beklenen Kablo-TV'de de yerini
alacakt›r.
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‹letiflim ve Yeni Pazarlama Ürünleri



“Ben Galataray’la
birlikte zirveye ç›kt›m.

Kariyerimin bütün
büyük baflar›lar›n› bu

tak›mla yaflad›m”

Okan Buruk
Galatasaray A Tak›m (34)
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2007 Yılı Faaliyetleri

31 May›s 2007'de biten 12 ayl›k dönemde esas
olarak befl farkl› kaynaktan sa¤lanan gelirler 47,7
milyon ABD dolar› olarak gerçekleflmifl ve geçen
y›l›n ayn› dönemine oranla %51'lik bir art›fl
sa¤lanm›flt›r. Toplam gelirler içinde en yüksek
art›fl Medya Yay›n Hakk› gelirlerinde gözlenirken
UEFA Performans Kategorisindeki 4,6 milyon ABD
dolarl›k gelir bütçenin %26 afl›lmas›nda önemli
rol oynam›flt›r.

Medya yay›n haklar› gelirleri
Medya yay›n haklar›n› Süper Lig naklen yay›nlar›,
fiampiyonlar Ligi “Market Pool”, UEFA Kupas›,
Dostluk Maçlar›, Özel Maçlar ve di¤er (sinema,
VCD ve DVD) yay›nlar oluflturmaktad›r. Kamp
organizasyonlar›, Galatasaray Sportif ve Futbol
A.fi. koordinasyonunda ticari getiriler de göz
önüne al›narak planlanmaktad›r.

fiirket gelirlerinin yaklafl›k %57'sini oluflturan
medya gelirleri geçen y›la k›yasla %58'lik bir art›fl
göstermifltir. Bunun as›l kayna¤› fiampiyonlar
Liginden elde edilen 9,6 milyon ABD dolar›
tutar›ndaki gelirdir.

Lig isim hakk› ve yay›n kontrat›n›n iki y›l
uzat›lmas›yla oluflan ek kaynaklar da dahil olmak
üzere TFF'den elde edilen toplam gelirler 15,2
milyon ABD dolar› tutar›ndad›r.
Oynanan haz›rl›k maçlar›n›n sonucunda di¤er
medya gelirlerinde %9'luk bir art›fl sa¤lanm›flt›r.

Y›lsonu itibariyle medya yay›n gelirleri 27,4 milyon
ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Sponsorluk gelirleri
Galatasaray Sportif, profesyonel futbol tak›m›
ve Galatasaray markas›ndan elde edilen
sponsorluk gelirleri konusunda tek yetkili
kurulufltur. Tak›m›n yurtiçinde ve yurtd›fl›nda
genifl kitlelerce tan›nmas›, toplumda sayg›n ve
etkin bir Galatasaray camias›n›n olmas› ve
Türkiye'deki yayg›n taraftar kitlesinin varl›¤›
sayesinde Galatasaray markas› ile iflbirli¤i
yapmak isteyen sponsorlar›n say›s› gün geçtikçe
artmaktad›r.

GFK Türkiye'nin Futbol Taraftarl›k Takip
Araflt›rmas› bulgular›na göre Avea, Turkcell ve
Adidas, tüm taraftarlar aras›nda Türkiye'nin
spontane olarak en fazla hat›rlanan sponsor
markalar› olarak öne ç›kmaktad›r. Galatasaray
taraftarlar›n›n %47,2'lik bir kesimi ana sponsor
olan Avea'y›, %17'si ise malzeme sponsoru olan
Adidas'› hat›rlam›flt›r.

Avrupa'n›n önde gelen futbol kulüpleri taraf›ndan
uygulanan “Sponsorlar Piramidi” konseptinin
Galatasaray Sportif'e adapte edilerek baflar›yla
uygulanmas› sonucu 2001-2002 sezonundan bu
yana reklam ve sponsorluk gelirleri yaklafl›k üç
kat›na ç›km›flt›r.

Futbolun duygulara hitap eden bir sat›fl
platformu olmas›, maç heyecan›n› bölmeden
mesaj verme olana¤› sa¤lamas› ve kulüplere
verdi¤i maddi destek sayesinde pozitif imaj
transferi, reklam mecras› olarak futbolda
sponsorlu¤u ön plana ç›karmaktad›r.
Galatasaray Sportif'in uygulad›¤› aktif
pazarlama stratejisi, Türkiye'nin en de¤erli
markas› Galatasaray'›n güçlü konumundan
yararlan›p flirket gelirlerini büyütmenin yan›
s›ra sponsor firmalara sa¤lanan yararlar› ve
müflteri memnuniyetini de art›rmay›
amaçlamaktad›r. Uygulanan bu strateji
sonucunda, 2006/07 sezonunda Galatasaray'›n
sponsorlar› aras›nda Avea, Adidas, Cola Turka,
Efes Pilsen, Samsung, Ankara Sigorta, Do¤an
Online, All Star, Sarar, Ac›badem Hastaneleri,
Fortisbank, Do¤ufl Oto ve Temsa gibi sayg›n yerli
ve uluslararas› kurulufllar yer alm›flt›r.

2007'de, toplam gelirlerin %15'ine karfl›l›k gelen
sponsorluk gelirleri %16'l›k bir art›flla 7,3 milyon
ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir. Bu art›flta en
önemli etken Fortisbank ve Samsung ile yap›lm›fl
sponsorluk anlaflmalar›d›r. Bu arada, Do¤ufl
Otomotiv sözleflmesinin kapsam› geniflletilirken,
sigorta sektöründe Aviva'n›n yerini Ankara
Sigorta alm›flt›r.
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Finansal Güç
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2007 Yılı Faaliyetleri

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Medya Yay›n Haklar› 27,4 17,4 58
Sponsorluk          7,3   6,3 16
‹sim Haklar›              4,9   4,6 7
Reklam              3,6   3,4 5
UEFA Performans 4,6 - NM
Toplam         47,7 31,7 51
Günlük Ortalama Kur 1,443 1,348

Toplam Gelirler  (milyon ABD dolar›)

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Süper Lig 15,2 15,0 1
fiampiyonlar Ligi 9,6 0 NM
Di¤er 2,6 2,4 9
Toplam 27,4 17,4 58
Günlük Ortalama  Kur 1,443 1,348

Medya Yay›n Haklar› Gelirleri (milyon ABD dolar›)

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Forma 2,9 3,2 (7)
Malzeme 0,8 0,7 19
Di¤er 3,6 2,5  45
Toplam 7,3 6,3  16
Günlük Ortalama Kur 1,443 1,348

Sponsorluk Gelirleri (milyon ABD dolar›)

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Ali Sami Yen Stad› 3,1 3,0 4
Florya 0,2 0,2 12
Di¤er 0,3 0,3 6
Toplam 3,6 3,4 5
Günlük Ortalama Kur 1,443 1,348

Reklam Gelirleri (milyon ABD dolar›)

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Merchandising 0,6 0,6 (5)
‹sim Haklar› 4,3 4,0 9
Toplam 4,9 4,6 7
Günlük Ortalama Kur 1,443 1,348

‹sim Haklar› ve Merchandising Gelirleri (milyon ABD dolar›)

                 2007-12 Ay 2006-12 Ay De¤iflim (%)
Ajans Komisyon Ücreti 1,3 0,8 (14)
Futbol Kira 2,6 1,6 (61)
Pazarlama Sat›fl Giderleri 1,1 2,4 121
Genel Giderler 1,0 1,1 15
Di¤er Faaliyet Gelirleri / (Giderleri) 6,8 8,0
Günlük Ortalama Kur 1,443 1,348

Faaliyet Giderleri (milyon ABD dolar›)

Galatasaray'›n lisansl›
ürün sat›fllar› son iki
y›lda %50 oran›nda art›fl
göstermifltir.
Pazarlama/da¤›t›m
stratejileri çerçevesinde
Galatasaray Store'lar›n
art›r›lmas› ve e-ticaret
yoluyla ürün sat›fl› ve
korsan ürünlerle ilgili
yürütülen yasal
mücadele bu alanda
sa¤lanan baflar›y›
do¤rudan etkilemifltir.



Reklam Gelirleri
GFK Türkiye'nin Futbol Taraftarl›k Takip
Araflt›rmas› sonuçlar›na göre, taraftarlar›n en
dikkat çekici reklam türü olarak s›ras›yla, “maç
öncesi saha kenar›ndaki reklam panolar›” (%19),
“maç öncesi televizyon reklamlar›” (%19), “maç
esnas›nda görülen saha kenar› reklamlar›” (%18)
ve “maç esnas›nda televizyonda görülen
reklamlar” (%17) olarak belirlenmifltir.

2006/07 sezonunda Galatasaray Sportif'in reklam
gelirleri, geçen y›l›n ayn› dönemine k›yasla %5
art›fl göstermifltir.

Ali Sami Yen Stad›'ndaki hal› reklamlar ve döner
panolar yeni sezon fiyatlar›ndan sat›lm›fl, bunun
d›fl›nda daha önce hiç pazarlanmam›fl olan d›fl
cephe reklamlar› ile ambulans girifl kap›s›
üstünde ve yan›nda yarat›lan yeni reklam alanlar›
Avea'ya pazarlanm›flt›r. Ayn› flekilde kale a¤lar›n›n
hemen arkas›nda ilk kez üç boyutlu pano
uygulamas›na Özsüt reklamlar› ile geçilmifltir.
Y›lsonu itibariyle reklam gelirleri 3,6 milyon ABD
dolar› olarak gerçekleflmifltir.
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Lisansl› ve taraftar ürünlerinden elde
edilen gelirler
Galatasaray markas› ile ilgili tüm lisans verme
ve isim hakk› gelirlerinin tek sahibi Galatasaray
Sportif A.fi.'dir. fiirket, Kulüp'ün ad›, görsel
malzemeleri, amblemi ve logosunu tafl›yan broflür,
poster, kitap, oyuncak, oyun, bilgisayar oyunu,
top, kaset ve CD, mefruflat, giysi, yiyecek-içecek
ve benzeri emtialar için üretim ve sat›fl hakk›
vererek gelir sa¤lamaktad›r. Buna göre, çeflitli
kurulufllara söz konusu eflyalar› üretme ve satma
hakk›na iliflkin lisans vermekte ve bu kullan›m
haklar› karfl›l›¤›nda ödenecek isim haklar› için de
bir minimum garanti talep etmektedir.

Galatasaray'›n lisansl› ürün sat›fllar› son iki y›lda
%50 oran›nda art›fl göstermifltir. Portföyünde
1.000 çeflit ürün yer alan Pazarlama A.fi.'nin
yetkin politikalar›, teknik sponsorun Türkiye
çap›ndaki yayg›n da¤›t›m a¤›, ürün çeflitlili¤inin
zenginlefltirilmesi ve alt markalar yarat›lmas›,
sat›fllar›n artmas›n› sa¤layan en önemli
etkenlerdir. 1 Nisan 2005'de dünyan›n bir
numaral› futbol malzemeleri flirketi olan Adidas
ile befl y›ll›k bir anlaflma imzalanm›flt›r.

Pazarlama/da¤›t›m stratejileri çerçevesinde
Galatasaray Store'lar›n art›r›lmas› ve e-ticaret
yoluyla ürün sat›fl› ve korsan ürünlerle ilgili
yürütülen yasal mücadele bu alanda sa¤lanan
baflar›y› do¤rudan etkilemifltir. Toplam GS Store
say›s›n›n sanal ma¤azalar ve mobil TIR'lar ile
birlikte 31 Aral›k 2007 itibariyle 30'u geçmesi
hedeflenmektedir. GS Storle’lar› iflleten
Pazarlama A.fi.'nin sat›fllar›n›n %42'si GS Store'lar
taraf›ndan gerçeklefltirilirken, toptan sat›fllar
%55 ve ‹nternet %3 pay almaktad›r. Ana ürün
olan forman›n y›ll›k sat›fl rakam› 2000 y›l›nda
25.000 adet iken 2006/07 sezonunda 300.000'i
bulsa da hala Avrupa kulüplerine oranla düflük
bir düzeydedir. Merchandising ve isim hakk›
gelirleri geçen y›l›n ayn› dönemine göre %7'lik
bir art›fl göstermifltir. Tak›m›n ligin 2. yar›
maçlar›ndaki performans› merchandising
gelirlerindeki %5'lik bir düflüflü de beraberinde
getirmifltir. ‹sim haklar› gelirlerinde ise %9'luk
bir art›fl gözlemlenmektedir. Y›lsonu itibar›yla
isim hakk› gelirleri toplam 4,9 milyon ABD dolar›
olarak gerçekleflmifltir. Öte yandan ‹ddaa gelirleri
beklenen düzeyi yakalayamam›fl ve bütçelenen
rakam›n %7 alt›nda gerçekleflmifltir.

Önümüzdeki dönem için Spor Toto gelirlerinden
kulüplere aktar›lan pay›n art›r›lmas› ve kulüpler
aras› paylafl›m›n daha adil hale getirilmesi
do¤rultusunda yeni çal›flmalar planlanmaktad›r.

Giderler
Özel bir medya pazarlama flirketi olarak
faaliyetlerini sürdüren Galatasaray Sportif'in
esas faaliyet giderleri üç ana bafll›k alt›nda
toplanmaktad›r:

• Galatasaray Profesyonel Futbol Tak›m› kira
bedeli,

• Pazarlama ve sat›fl giderleri,
• fiirket personel giderleri dahil tüm genel

yönetim giderlerini kapsayan genel giderler.



31 May›s 2007 Y›l›nda Sona Eren Mali Y›la ‹liflkin Faaliyet
Sonuçlar› Hakk›nda Yönetimin De¤erlendirmeleri

Galatasaray markas›n› temsil ediyor olmam›z›n bilinci ve sorumlulu¤u
alt›nda ve Yönetim Kurulu'nun belirledi¤i hedefler do¤rultusunda
oluflturulan stratejilerin uygulanmas› sonucunda kârl› bir faaliyet
dönemini daha geride b›rakm›fl bulunuyoruz.

Galatasaray Sportif'in sahip oldu¤u medya, reklam ve imaj pazarlama
haklar›n›n ekonomik de¤erleri art›r›l›rken, sponsor, reklam veren ve
lisansl› üreticilerimizle sürdürdü¤ümüz yak›n iflbirlikleri sayesinde bu
y›l da verimli sonuçlar elde edilmifltir. Tüm reklam haklar›n›n tek elden
pazarlanmas› ve istikrarl› fiyat politikas› sonucunda, tüm reklam
alanlar› kiralanm›flt›r.

Genifl ürün çeflitlili¤ine sahip Galatasaray Store'lar›n say›s› her geçen
gün artarak yeni ürünler taraftarlar›n hizmetine sunulmufltur. Resmi
‹nternet sitesi www.galatasaray.org ve Galatasaray Dergisi, Galatasaray
Sportif'in taraftar kitlesi ile olan iletiflimini güçlendirmeye devam
etmifllerdir.

Galatasaray markas›n›n ekonomik ve ticari potansiyelini ayn› kararl›l›k
ve stratejiler do¤rultusunda, hedefleri büyüterek gerçeklefltirmeyi
sürdürece¤iz.

Gelirler
31 May›s'ta sona eren 12 ayl›k dönemde toplam gelirler geçen y›l›n ayn›
dönemine göre %51'lik bir art›flla 37,8 milyon ABD dolar› olarak
gerçekleflmifltir.

Gelirlerde görülen 16 milyon ABD dolarl›k art›fl›n en büyük sebepleri,
UEFA Performans gelirlerindeki 4,6 milyon ABD dolar›, medya yay›n
gelirlerindeki 10 milyon ABD dolar› ve sponsorluk, reklam ve isim
haklar›ndaki toplam 1,5 milyon ABD dolar› tutar›ndaki art›flt›r.

Di¤er faaliyet gelirlerinde, geçti¤imiz y›la oranla yaflanan 1,2  milyon
ABD dolar› azal›fl›n temel nedeni, döviz kurunun düflmesidir.

31 May›s'ta sona eren 12 ayl›k dönemde net kâr %44'lük bir art›flla 48,6
milyon ABD dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Giderler
fiirket, 1 Kas›m 2000 tarihinde imzalanan Futbol Tak›m› Kiralama
Sözleflmesi'ne göre tüm oyuncular›, antrenörleri ve di¤er teknik ve
destek kadrosu ile Futbol Tak›m›'n› 30 y›ll›¤›na kiralam›flt›r. Ayr›ca,
fiirket ile Kulüp aras›nda imzalanan 1 Haziran 2001 tarihli sözleflme ile
de¤ifltirilen ve UEFA Mali Kriterleri'ne uyum için fiubat 2004'de Futbol
A.fi.'ye devredilen Kiralama Sözleflmesi kapsam›nda kira ödemesi de
tespit edilmifltir. fiirket, Kulüp'e fiampiyonlar Ligi kat›lma priminin
%30'u ile fiampiyonlar Ligi ilk tur grup maçlar› maç priminin %30'unu
kira olarak ödemeyi kabul etmifltir. Buna göre, 31 May›s 2007 tarihinde
sona eren 12 ayl›k dönem içinde fiirket, Futbol Tak›m› kira bedeli olarak
2,6 milyon ABD dolar› ödemifltir.

Faaliyet giderleri bu dönemde %2 art›fl göstermifltir:
Ajans komisyon ücretlerindeki 0.5 milyon ABD dolar› art›fl› flampiyonlar
ligine kat›l›mdan dolay› oluflan komisyon ücretinden kaynaklanm›flt›r.
Futbol kira ücretindeki 1,00 milyon dolarl›k art›fl, flampiyonlar ligine
kat›l›mdan dolay› Futbol A.fi.  taraf›ndan kesilen ek kira faturas›ndan
kaynaklanm›flt›r. Pazarlama sat›fl giderlerindeki düflüfl 2006-2007 sezonu
için sponsorlara verilen biletlerin kulüp taraf›ndan 2005-2006 sezonunda
fatura edilmesinden kaynaklanm›flt›r.

Galatasaray Sportif'in idari giderleri esas olarak çal›flanlar›n maafllar›
ve ilgili giderlerinden oluflmakta, ek olarak k›dem tazminat›
yükümlülü¤ü, ofis kiras› ile ofis malzemeleri harcamalar›n› da
kapsamaktad›r. 31 May›s 2007 tarihinde sona eren 12 ayl›k dönem içinde
fiirket'in idari giderleri yaklafl›k 1,00 milyon ABD dolar› olarak
gerçekleflmifltir.

Di¤er Faaliyet Gelirleri / (Giderleri)
31 May›s 2007 tarihinde sona eren 12 ayl›k dönem içinde 6,8 milyon
ABD dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir.

Faaliyet Kâr›
31 May›s 2007 tarihinde sona eren dönem içinde oluflan gelir ve giderler
sonucu fiirket'in faaliyet kâr› 70,2 milyon YTL (yaklafl›k 48,6 milyon ABD
dolar›) olmufltur.

Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, sadece e¤itim ve spor faaliyetlerinde
bulunan flirketler kurumlar vergisi mükellefiyetinden muaft›rlar. fiirket'in
ana hissedar› olan Kulüp, Futbol Tak›m›'n› fiirket'e kiralam›fl ve böylelikle
sadece spor ve e¤itim faaliyetlerinde bulunan fiirket kurumlar
vergisinden muaf olmufltur. Buna göre 31 May›s 2007 tarihinde sona
eren 12 ayl›k dönem için fiirket'in kurumlar vergisi mükellefiyeti
oluflmam›flt›r.

Net Kâr
31 May›s'ta biten 12 ayl›k dönemde net kâr bir önceki y›la göre %41
oran›nda bir art›fl ile 70,2 milyon YTL (yaklafl›k 48,6 milyon ABD dolar›)
olmufltur.

Likidite ve Sermaye Kaynaklar›
31 May›s 2007'de biten 12 ayl›k dönemde toplam aktifler 104,7 milyon
ABD dolar› olup fiirket'in nakit pozisyonu geçti¤imiz y›l›n ayn› dönemine
göre %70'lik art›flla 8,7 milyon ABD dolar› olmufltur. fiirket'in ticari
alacaklar› 2,9 milyon ABD dolar› olup, geçti¤imiz y›l›n ayn› dönemine
k›yasla %2'lik bir düflüfl göstermifltir.

Yönetimin 2007 y›l›
de¤erlendirmesi
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Grup flirketlerinden olan alacaklar toplam 70,5
milyon ABD dolar›d›r. Futbol A.fi.'den olan
alacaklar 41,7 milyon ABD dolar› olup, futbolcu
ödemeleri vs. için borç olarak verilen
mebla¤lardan kaynaklanmaktad›r. Bakiye tutar›n
27,0 milyon dolar› Kulüp'ten, 0,4 milyon dolar›
GS Pazarlama'dan ve 1,4 milyon dolar› ise GS
Europa'dan olan alacaklard›r. Söz konusu alacak
bakiyelerine piyasa koflullar›na göre dolarda %8-
10, YTL'de ise %20-22 kredi faizi iflletilmektedir.

fiirket, Futbol A.fi.'ye aktar›lmak üzere Nisan ve
May›s aylar›nda 10 milyon ABD dolar› tutar›nda
banka kredisi kullanm›flt›r. 30 Kas›m'da ödenmesi
gereken 4 milyon ABD dolarl›k bölümün 2 milyon
dolar› ve ilgili faizleri GSK'dan gelen kaynakla
ödenmifltir.

Ata Menkul ile 30 Eylül 2004'de imzalanan
protokoldeki ödeme plan›na Kulüp taraf›ndan
uyulmamas› nedeniyle Ata Menkul, Kulüp ve
Sportif'e karfl› 964.672 ABD dolar› tutar›nda icra
takibi bafllatm›flt›r. 17 Kas›m 2000 tarihinde Kulüp
dava ile ilgili oluflabilecek tazminat tutar›n›n
tamam›n› üzerine devralmay› taahhüt etti¤inden,
söz konusu icra takibinin fiirket'in mali tablolar›na
bir etkisi bulunmamaktad›r.

Metko Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
(Metko A.fi.) ve ba¤l› bulundu¤u yurtd›fl› kurulufl
Omega Sports S.A. Galatasaray Pazarlama A.fi.
sözleflme ile belirlenmifl yükümlülüklerini yerine
getirmedi¤i iddias› ile 29 Kas›m 2005 tarihinde
Galatasaray Pazarlama A.fi., fiirket, Galatasaray
Spor Kulübü ve Sportifive Pazarlama Limited
fiirketi aleyhine 341.103 YTL'lik menfi tespit, alacak
ve takas davas› açm›flt›r. Öte yandan, fiirket'in
Metko A.fi.'den ayn› tutarda alaca¤› mevcut olup,
Metko A.fi. söz konusu anlaflmazl›k dolay›s›yla 31
May›s 2007 tarihi itibariyle bu alaca¤› henüz
ödememifltir. fiirket, Metko A.fi.'den 341.103 YTL
tutar›ndaki alaca¤› için 23 Aral›k 2005 tarihinde
icra takibi bafllatm›flt›r. Yap›lan icra takibine
Omega Spor S.A. ve Metko A.fi. taraf›ndan avukat
arac›l›¤› ile itiraz edilmifl ve yap›lan bu itiraz
üzerine icra takibi durmufltur.

Söz konusu itiraz›n iptal edilerek icra takibine
devam edilebilmesi ve alaca¤›n tahsili için fiirket
taraf›ndan 28 Mart 2006 tarihinde Omega Spor
S.A. ve Metko A.fi. aleyhine itiraz›n iptali, takibin

devam› ve %40 icra inkar tazminat› ödenmesine
iliflkin dava aç›lm›flt›r. Davayla ilgili 21 Aral›k
2006 tarihli duruflmada bahsedilen iki davan›n
birlefltirilmesine karar verilmifltir. 19 Temmuz
2007 tarihinde yap›lan son duruflmada inceleme
raporunun dosyaya sunulmamas› nedeniyle bir
sonraki duruflman›n 19 Kas›m 2007 tarihinde
gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir. fiirket, mali
tablolar›nda ilgili davalar›n sonucunda herhangi
bir yükümlülük do¤aca¤›n› öngörmedi¤inden
karfl›l›k ay›rmam›flt›r.

Ayr›ca fiirket taraf›ndan Omega Spor S.A. ve
Metko A.fi. aleyhine daha önceden imzalanan
lisans sözleflmesinin flartlar›na uyulmad›¤›
gerekçesiyle, lisans sözleflmesinin 8. maddesi
uyar›nca 200.000 ABD dolar› cezai flart bedelli
ve fiirket'in u¤ram›fl oldu¤u maddi zararlara
karfl› tüm fazlaya dair haklar sakl› tutularak
1.000 YTL maddi tazminat talepli dava 6 Nisan
2006 tarihi itibariyle aç›lm›flt›r. Davayla ilgili en
son duruflma 21 Kas›m 2006 tarihinde
gerçekleflmifl ve bunun sonucunda daval› taraflar
da 160.000 Euro tazminat talepli karfl› dava
açm›flt›r. ‹lgili dava, delillerin toplanmas›
aflamas›nda olup bir sonraki duruflmas›n›n 10
Ekim 2007 tarihinde gerçeklefltirilmesine karar
verilmifltir.

fiirket, 31 May›s 2007 tarihinde sona eren özel
hesap dönemine ait mali tablolar›nda, ilgili
davalar›n sonucunda herhangi bir yükümlülük
do¤aca¤›n› öngörmedi¤inden, karfl›l›k
ay›rmam›flt›r.

fiirket'in halka aç›k hisselerinin maliklerinden
QVT Financial LLP, fiirket'in 25 A¤ustos 2006
tarihinde yap›lm›fl Ola¤an Genel Kurulu'nda
al›nan 4 ve 5 no'lu kararlar›n (1 Haziran 2005-31
May›s 2006 dönemine ait Bilanço ve Gelir
Tablosu'nun onaylanmas› ve kâr da¤›t›m› ile ilgili)
iptali talebi ile fiirket aleyhine dava açm›flt›r. ‹lgili
davan›n 12 Temmuz 2007 tarihli son
duruflmas›nda davac› taraf›n tedbir talebi
reddedilmifl olup, Genel Kurul'da al›nan karar›n
iptaline gerek olup olmad›¤› konusunda bilirkifli
incelemesi yap›lmas›na ve bir sonraki duruflman›n
20 Kas›m 2007 tarihinde gerçeklefltirilmesine
karar verilmifltir.

Yeni faaliyet dönemimizin tüm ülkemize, tüm
Galatasarayl›lara ve fiirketimize hay›rl› olmas›n›
diler, sayg›lar›m› sunar›m.

R. Ömer Kükner
Genel Müdür

Gelir Tablosu - Ufrs (milyon YTL)
31.05.2007 31.05.2006

BRÜT SATIfiLAR 68.915 42.721
Sat›fllardan ‹ndirimler (-) - -
Net Sat›fllar 68.915 42.721
Sat›fllar›n Maliyeti (-) - -

BRÜT SATIfi KÂRI / (ZARARI) 68.915 42.721
Faaliyet Giderleri (-) (8.569) (7.868)

ESAS FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI) 60.346 34.853
Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar 18.897 15.666
Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (8.023) (4.779)
Finansman Giderleri (-) (1.023) (168)

FAAL‹YET KÂRI / (ZARARI) 70.147 45.571
Ola¤anüstü Gelirler ve Kârlar - -
Ola¤anüstü Giderler ve Zararlar (-) - -

DÖNEM KÂRI / (ZARARI) 70.197 45.571
Net Parasal Pozisyon Zarar› (-) - -

NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI) 70.197 45.571
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Bilanço - Ufrs (milyon YTL)
31.05.2007 31.05.2006

AKT‹FLER

DÖNEN VARLIKLAR 122.703 76.492
HAZIR DE⁄ERLER 11.551 7.886
MENKUL KIYMETLER - -
KISA VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR 3.880 4.604
‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR 93.452 58.092
STOKLAR - -
D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR 13.820 5.911

DURAN VARLIKLAR 16.019 19.371
UZUN VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR - -
D‹⁄ER UZUN VADEL‹ T‹CAR‹ ALACAKLAR - -

 MADD‹ VARLIKLAR 350 376
D‹⁄ER CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR / duran varl›klar 15.669 18.995

AKT‹F TOPLAMI 138.722 95.864

PAS‹FLER

KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.775 12.490
F‹NANSAL BORÇLAR 5.832 3.132
T‹CAR‹ BORÇLAR 63 68
‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA BORÇLAR 68 54
ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI 4.462 7.446
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI - -
D‹⁄ER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.350 1.789

UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.891 12.839
F‹NANSAL BORÇLAR 5.841 12.446
T‹CAR‹ BORÇLAR - -
D‹⁄ER UZUN VADEL‹ BORÇLAR - -
ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI - 352
BORÇ VE G‹DER KARfiILIKLARI 50 42

ÖZSERMAYE 120.056 70.534
SERMAYE 2.035 2.035
EM‹SYON PR‹M‹ - -
YEN‹DEN DE⁄ERLEME DE⁄ER ARTIfiI - -
YEDEKLER 15.943 13.885
NET DÖNEM KÂRI 70.197 45.571
DÖNEM ZARARI (-) - -
GEÇM‹fi YILLAR KÂRLARI 25.132 2.294
ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTMES‹ FARKLARI 6.749 6.749

PAS‹F TOPLAMI 138.722 95.864

31 May›s'ta sona eren 12
ayl›k dönemde toplam
gelirler geçen y›l›n ayn›
dönemine göre %51'lik bir
art›flla 37,8 milyon ABD
dolar› olarak
gerçekleflmifltir.
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GALATASARAY SPORT‹F SINA‹ VE T‹CAR‹ YATIRIMLAR A.fi.

KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹
UYUM RAPORU
1 Haziran 2006 - 31 May›s 2007



1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›

Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant›s›nda al›nan karar uyar›nca, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda ifllem
gören flirketlerin faaliyet raporlar›nda ve resmi internet sitelerinde “Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Raporu”na yer verilmesi öngörülmüfltür.

fiirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkelerinin uygulanmas› konusunda gereken her türlü gayreti göstermektedir ve zaman içinde uyum sa¤lanacak
konularda gerekli düzenlemeleri de yapmay› hedeflemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi

fiirketimiz, halka arz edildi¤i fiubat 2002'den bu yana pay sahipleri ile olan iliflkilere çok önem vermifltir. Bu ba¤lamda ‹cra Kurulu üyesi Adnan
Polat ile fiirket Genel Müdürü R.Ömer Kükner bilfiil pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesi görevini üstlenmifllerdir. fiirket içindeki di¤er görevlerinin
yan› s›ra Sat›fl ve Pazarlama Direktörü Emre Atam, Muhasebe Müdürü Sema Soysal ve Lisansiye ve Halkla ‹liflkilerden sorumlu Gamze Do¤ufl da
pay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmektedir.

Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi Görev Da¤›l›m› ve ‹rtibat Bilgileri
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GALATASARAY SPORT‹F SINA‹ VE T‹CAR‹ YATIRIMLAR A.fi.
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹
UYUM RAPORU
1 Haziran 2006 - 31 May›s 2007

‹sim
R. Ömer Kükner

Sema Soysal

Emre Atam

Gamze Do¤ufl

fiirkette Görevi
Genel Müdür

Muhasebe Müdürü

Sat›fl ve Pazarlama Direktörü

Lisansiye ve Halkla ‹liflkiler Müdürü

Birimde Görevi
Baflkan
SPK, ‹MKB, Yat›r›mc› ‹liflkileri ve
Kurumsal Yönetim koordinasyonu

Finansal ve idari konularda yat›r›mc›
sorular›n›n cevapland›r›lmas›, Genel
Kurul prosedürlerinin uygulanmas›

Yat›r›mc›lar›n sat›fl ve pazarlama
faaliyetleri ile ilgili sorular›n›n
cevaplanmas›

Toplant› organizasyonu, yat›r›mc›larla
iletiflim ve bilgilendirme, Türkçe ve
‹ngilizce faaliyet raporlar›n›n
haz›rlanmas›, internet sitesinin
düzenlenmesi ve güncellenmesi

Tel No
(212) 274 45 55
Dahili: 202

(212) 274 45 55
Dahili: 116

(212) 274 45 55
Dahili: 122

(212) 274 45 55
Dahili: 115

E-mail
okukner@galatasaray.org

semasoysal@galatasaray.org

emre.atam@galatasaray.org

gamzedogus@galatasaray.org

Birim taraf›ndan yürütülen faaliyetlerin en önemlisi, her bir çeyre¤e ait ba¤›ms›z denetim raporunun ‹MKB'ye teslimini müteakip 5 gün içinde
veritaban›nda kay›tl› yaklafl›k 200 yat›r›mc› ve yat›r›m bankas›na davetiye gönderilerek, fiirket merkezinde o döneme ait faaliyetlerin ve mali
tablolar›n detayl› incelendi¤i ve ileriye yönelik beklentilerin görüflüldü¤ü sunumlar›n gerçeklefltirilmesidir. Toplant›ya kat›lamayanlara da talep
ettikleri takdirde, sunum elektronik ortamda gönderilmektedir.

Sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin %37,05'i ‹MKB'de dolafl›mda olup, bunun yaklafl›k %90'› yabanc› yat›r›mc›lar›n elinde bulunmaktad›r.
Yabanc› yat›r›mc›lar›m›z›n Türkiye ziyaretleri esnas›nda kendileri ile özel bilgilendirme toplant›lar› düzenlenerek, üçer ayl›k dönemlerde yap›lan
sunumlar, ‹ngilizce olarak kendilerine de yap›lmaktad›r.
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme
Haklar›n›n Kullan›m›

31 May›s 2007'da sona eren mali y›lda mali
tablolar, Genel Kurul ve temettü ödeme tarihi
gibi konularda telefonla ve e-mail ile yaz›l› olarak
gelen yaklafl›k 41 yat›r›mc› sorusu sözlü ve yaz›l›
olarak ivedilikle cevapland›r›lm›flt›r.

fiirket'in Türkçe ve ‹ngilizce faaliyet raporlar›,
bas›n bültenleri ve yat›r›m bankalar› taraf›ndan
haz›rlanm›fl araflt›rma raporlar›
www.galatasaray.org internet sitesinde yer alan
Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi.
bölümü vas›tas›yla pay sahiplerinin kullan›m›na
eflit bir flekilde sunulmaktad›r.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n
geniflletilmesi amac›na yönelik olarak, 2007 mali
y›l›nda internet sitemiz güncellenmifl ve yat›r›mc›
sunumlar›, özel durum aç›klamalar›, Ana
Sözleflme, Faaliyet Belgesi, ‹zahname ve Sirküler,
Genel Kurul ilanlar›, Genel Kurul tutanaklar› gibi
dokümanlar da internet sitemize konulmufltur.

Ana Sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi
henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir.
Dönem içinde fiirketimize herhangi bir özel
denetçi tayini talebi olmam›flt›r.

4. Genel Kurul Bilgileri

2006 y›l› fiirket Ola¤an Genel Kurulu, 25 A¤ustos
 2006 tarihinde, 2.035.000 adet hisseden %68'ini
temsilen, asaleten ve vekaleten kat›l›mla, fiirket
merkezinde yap›lm›flt›r. Toplant› pay sahibi veya
vekili s›fat› ile toplant›dan bir gün öncesine kadar
Takasbank A.fi.'den teslim al›nan blokaj yaz›lar›na
istinaden fiirket merkezinden girifl kart› alm›fl
kiflilere ve medyaya aç›k olmakla beraber,
medyadan kat›l›m olmam›flt›r.

Genel Kurul toplant›s›na davet, gündem ve
vekaletname örne¤i SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri çerçevesinde, tavsiye edilen 3 haftal›k
süreçten  önce ülke çap›nda yay›mlanan iki
gazetede 5 A¤ustos 2006 günü ilan edilmifl ve
nama yaz›l› hisse senedi sahiplerine ayr›ca iadeli
taahhütlü mektup da gönderilmifltir.

Y›ll›k Faaliyet Raporu dahil, Mali Tablo ve
Raporlar, Kâr Da¤›t›m Önerisi, Genel Kurul
Gündemi ve Vekaletname Örne¤i, Genel Kurul
toplant›s›na davet için yap›lan ilan tarihinden
itibaren, fiirket merkezinde pay sahiplerinin
incelemelerine sunulmufl ve Genel Kurul'a kat›lan
pay sahiplerine 2006 y›l› Faaliyet Raporu
da¤›t›lm›flt›r.

2006 y›l› içerisinde veya Genel Kurul esnas›nda,
pay sahipleri taraf›ndan gündeme madde
eklenmesi yönünde herhangi bir talep fiirketimize
ulaflmam›flt›r. Toplant›da pay sahipleri taraf›ndan
sorulan sorular da fiirket Yönetim Kurulu üyeleri
ve yöneticileri taraf›ndan cevapland›r›lm›flt›r.
Genel Kurul toplant› tutanaklar›, 25 A¤ustos 2006
tarihinde Özel Durum Aç›klamas› olarak pay
sahiplerinin bilgisine sunulmufltur.

25 A¤ustos 2006 tarihli Genel Kurul'da al›nan 5
nolu karar ile 45.571.037 YTL net dönem kar›n›n
geçmifl y›l zararlar› ve yasal yedekler ayr›ld›kdan
sonra kalan 41.437.465 YTL  tutar›ndaki
da¤›t›labilir kar›n 20.675.595 YTL'lik k›sm›n›n
28.8.2006 tarihinden itibaren da¤›t›lmas›na, kar›n
bakiyesinin ise ne flekilde da¤›t›laca¤› hususunda;
en çok 6 ay içerisinde Ola¤anüstü Genel Kurul
yap›larak karar verilmesine' karar verilmifltir.

Bu karar gere¤i flirketimizin Olaganüstü Genel
Kurul toplant›s› 28 Haziran 2007 tarihinde
yap›lm›fl ve 2006 y›l›nda teflekkül eden bakiye
20.761.870 YTL kar›n da¤›t›lmamas›na oy çoklu¤u
ile karar verilmifltir.

Ayn› Genel Kurul'da fiirket hissedarlar›ndan QVT
Fund LP'nin önerisi üzerine Türk Ticaret Kanunu
348. madde gere¤i fiirket özel denetçi tayini
gündeme al›narak müzakere edilmifl ve bu
çerçevede Yeminli Mali Müflavir Ali Edip
K›z›ldereli'nin fiirekete özel denetçi olarak
atanmas›na oy çoklu¤u ile karar verilmiflti.

fiirket Yönetim Kurulu'nun 24 Ekim 2007 tarihli
karar› uyar›nca 2007 y›l› fiirket Ola¤an Genel
Kurulu'nun 21 Kas›m  2007 tarihinde yap›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.

Genel Kurul toplant›s›na davet, Gündem ve
Vekaletname örne¤i, SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri çerçevesinde, tavsiye edilen 3 haftal›k
süreçte ülke çap›nda yay›mlanan iki gazetede 31
Ekim 2007 günü ilan edilmifl ve nama yaz›l› hisse
senedi sahiplerine ayr›ca iadeli taahhütlü mektup
da gönderilmifltir.

Y›ll›k Faaliyet Raporu dahil, Mali Tablo ve
Raporlar, Genel Kurul Gündemi ve Vekaletname
örne¤i, 5 Kas›m tarihinden itibaren, fiirket
merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine
sunulmufltur.

fiirket Ana Sözleflmemize göre; fiirket'in ifltigal
mevzuuna do¤rudan do¤ruya girmeyen iktisaplar
için fiirket sermayesinin onda birini aflan bedel
karfl›l›¤›nda iflletme, tesisat veya baflka mal ve
haklar›n devral›nmas› halinde, Türk Ticaret
Kanunu'nun madde 311 hükmünde öngörülen
tasdik keyfiyetinin yerine getirilebilmesi için Genel
Kurul gündeminde öngörülmek zorundad›r.

Ayr›ca fiirket Ana Sözleflmesi uyar›nca sahip
oldu¤u varl›klar ve haklar üzerinde, fiirket
sermayesinin %51'inden fazlas›na ve/veya
yönetim ve denetim imtiyaz›n› haiz hisse
senetlerine sahip olmalar› nedeniyle fiirket
yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek
ve tüzel kifliler ile fiirket ve Galatasaray Spor
Kulübü'nün Yönetim ve Denetim Kurulu
üyelerinin, Kulüp ve Kulüp ile do¤rudan veya
dolayl› iliflkisi bulunan üçüncü flah›slar›n borcunu
teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis
edemez.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›

fiirket Ana Sözleflmesi'ne göre, Genel Kurul'da
her hisse için bir oy hakk› bulunmakta olup, oy
hakk›nda imtiyaz yoktur.

Ancak, fiirket Ana Sözleflmesi uyar›nca %25'e
tekabül eden A grubu hisse senetleri malikine
fiirket'in yedi kiflilik Yönetim Kurulu üyeli¤inden
alt›  adedini  belir lemek hakk›n›  verir.
%0,00000004914'e tekabül eden D grubu hisse
senedi malikine yedi kifliden oluflan Yönetim
Kurulu'na bir kifliyi Yönetim Kurulu üyesi olarak
aday gösterme hakk›n› verir. Ayr›ca A ve D grubu
hisse senetleri malikine birer kifliyi denetçi olarak
aday gösterme hakk›n› verir.
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Az›nl›k paylar› fiirket Yönetim Kurulu'nda temsil
edilmemekte olup az›nl›k haklar› sermayenin
yirmide birine sahip olan pay sahiplerine
tan›nm›flt›r.

Ana Sözleflmemizde birikimli oy kullanma
yöntemine yer verilmemektedir. Karfl›l›kl› ifltirak
içinde olan pay sahibi flirket bulunmamaktad›r.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m
Zaman›

fiirketimizin kâr da¤›t›m politikas› Sermaye
Piyasas› Mevzuat› ve Ana Sözleflmemiz
çerçevesinde belirlenmektedir. Kâr da¤›t›m›
mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, y›ll›k
Ola¤an Genel Kurul toplant›s›n› takiben en k›sa
sürede yap›lmaktad›r. fiirket kâr›na kat›l›m
konusunda bir imtiyaz bulunmamaktad›r.

fiirketimiz oluflacak kâr›n SPK Mevzuat›
do¤rultusunda fiirketin performans› ve
stratejilerinin yan› s›ra ulusal ve uluslararas›
ekonomik koflullar dikkate al›narak nakit ve/veya
bedelsiz hisse senedi fleklinde ortaklara
da¤›t›lmas›n› hedeflemektedir.

Bu ba¤lamda 25 A¤ustos 2006 tarihli Ola¤an
Genel Kurul toplant›s›nda, 2006 y›l› faaliyetleri
sonucunda oluflan 45.571.037.YTL net dönem
kâr›n›n geçmifl y›l zararlar› ve yasal yedekler
ayr›ld›ktan sonra kalan 41.437.465 YTL tutar›ndaki
da¤›t›labilir kâr›n 20.675.595 YTL tutar›ndaki
k›sm›n›n 28.08.2006 tarihinden itibaren ortaklara
hisse paylar› oran›nda nakden da¤›t›lmas›na
oybirli¤i ile karar verilmifltir.

fiirket Ana Sözleflmemize göre; Yönetim Kurulu,
Genel Kurul taraf›ndan yetkilendirilmifl olmak ve
Sermaye Piyasas› Kanunu'nun 15. maddesi ve
SPK'n›n konuya iliflkin düzenlemelerine uymak
flart› ile temettü avans› da¤›tabilir. Genel Kurul
taraf›ndan Yönetim Kurulu'na verilen temettü
avans› da¤›tma yetkisi, bu yetkinin verildi¤i y›l
ile s›n›rl›d›r. Bir önceki y›l›n temettü avanslar›
tamamen mahsup edilmedi¤i sürece, ek bir
temettü avans› verilmesine ve/veya temettü
da¤›t›lmas›na karar verilemez.

fiirketimiz kâr pay› da¤›t›m politikas› web
sitemizde de yer alan faaliyet raporlar›m›zda yer
almaktad›r.

7. Paylar›n Devri

Ana Sözleflmemizde pay devri ile ilgili afla¤›daki
k›s›tlamalar yer almaktad›r.

• Nama yaz›l› A grubu hisse senetlerinin devir
ve temliki, devir ve temlik Galatasaray Spor
ve Futbol ‹flletmecili¤i A.fi.'ne yap›lmak flart›
ile bir defaya mahsus serbest b›rak›lm›flt›r.

• (B) ve (D) grubu hisse senetlerinin devri
konusunda sadece Ana Sözleflme'de belirtilen
k›s›tlamalar mevcuttur. (B) ve (D) grubu
hisselerin sat›fl›, Ana Sözleflme'de belirtilen
k›s›tlamalar d›fl›nda hiç bir koflula ba¤l›
olmaks›z›n, tamamen serbesttir.

• fiirket Genel Kurulu'nda (D) grubu hisse
sahiplerinin söz konusu halka arz ile ilgili
olarak olumlu oy kullanmas› ön kofluluna tabi
olarak, (A) grubu hisse senedi sahipleri sahip
olduklar› B grubu hisseleri, (i) teklif edilen (B)
grubu hisselerinin fiirket'in tüm hisselerinin
%16's›n› aflmamas›, (ii) söz konusu halka
arz›n, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun bu halka
arz ile ilgili olarak verdi¤i izinde belirtilen
süreyi ve her flartta izin tarihinden itibaren
90 günü geçmeyecek flekilde yap›lmas› ve (iii)
söz konusu halka arz›n zamanlamas›n›n (A)
ve (D) grubu hissedarlar›n›n olumlu oylar› ile
belirlenmesi kayd›yla, sadece ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas› Ulusal Pazar›nda halka arz
etme hakk›na sahip olacakt›r.

• (B) grubu hisselerin (A) grubu hissedarlar›
taraf›ndan sat›lmak istenmesi halinde, (D)
grubu hissedar iste¤i halinde, elinde
bulundurdu¤u (B) grubu hisselerini, afla¤›daki
flartlar dairesinde satma hakk›na sahiptir. (D)
grubu hissedarlar›n ellerinde bulundurduklar›
(B) grubu hisseleri (A) grubu hissedarlar ile
beraber satmaya karar vermeleri halinde, (A)
grubu hisse senedi sahipleri muhtemel her
bir al›c›n›n, (D) grubu hissedara ait olan (B)
grubu hisseleri, (D) grubu hissedar›n takdir
hakk› sakl› kalmak ve (A) grubu hisse senedi
sahiplerinin satmay› planlad›¤› (B) grubu
hisselerin iki kat›na kadar olmak üzere, (A)
grubu hissedarlar›na ait (B) grubu hisselerin
sat›fl›nda uygulanmas› öngörülen temel flart
ve hükümlere uygun olarak sat›n almay› kabul
etmesini sa¤lamak için elinden gelen çabay›
gösterecektir. (D) grubu hissedar›n, elinde
bulundurdu¤u (B) grubu hisseleri (A) grubu
hissedarlar ile birlikte satmaya karar vermesi
halinde;

(i) Bir blok sat›fl halinde, muhtemel al›c›n›n (D)
grubu hissedarlara ait bu ilave (B) grubu
hisseleri an›lan flartlar dairesinde almay›
istememesi veya alamamas› durumunda, (A)
grubu hissedarlar, böyle bir devri durduracak
veya (D) grubu hissedarlar›n takdir haklar›
sakl› kalmak üzere, bu al›c›n›n sat›n almay›
istedi¤i (B) grubu hisselerin üçte ikisine
kadar›n›, (D) grubu hissedara, geri kalan
miktar›n› ise (A) grubu hissedarlara tahsis
edilmesini sa¤layacaklard›r.

(ii) Bir halka arz halinde ise, yüklenici arac›
kurumun/finansal kuruluflun (D) grubu
hissedara ait bu ilave (B) grubu hisselerin
an›lan flartlar dairesinde halka arz›na arac›l›k
etmeyi istememesi veya bunu yüklenememesi
durumunda, (A) grubu hissedarlar, (C) grubu
ve/veya (D) grubu hissedarlar›n takdir haklar›
sakl› kalmak üzere, bu yüklenici arac›
kurumun/finansal kuruluflun halka arz›na
taahhüt etmek istedi¤i (B) grubu hisselerin
üçte ikisine kadar›n›, (C) ve/veya (D) grubu
hissedarlara, geri kalan miktar›n› ise (A) grubu
hissedarlara tahsis edilmesini
sa¤layacaklard›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE
fiEFFAFLIK

8. fiirket Bilgilendirme Politikas›

Pay sahipleri ile iliflkiler birimi kamuyu
ayd›nlatma ile ilgili SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri'nin II. Bölümündeki Madde 1 ve 2 uyar›nca
her türlü hususu mümkün oldu¤unca uygulamak
üzere görevlendirilmifltir. fiirket d›fl›ndan gelen
sorular, sorunun içeri¤ine göre Genel Müdür ve
Muhasebe Müdürü taraf›ndan Yönetim Kurulu,
Denetimden Sorumlu Komite ve ‹cra Komitesi ile
yak›n iflbirli¤i içinde cevapland›r›lmaktad›r.

Gelece¤e yönelik bilgiler, bilgilendirme
politikam›z›n bir parças› olan üçer ayl›k
dönemlerde yat›r›mc› ve yat›r›m bankalar›na
yap›lan sunumlarda yer almaktad›r. Gelece¤e
yönelik bilgiler, tahminlerin dayand›¤› kontratlar
ve istatistiki veriler ile birlikte aç›klanmakta ve
fiirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›
ile iliflkilendirilmektedir. fiirketimizde bu tür
aç›klamalar sadece Yönetim Kurulu ve Genel
Müdür taraf›ndan yap›labilmektedir.
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9. Özel Durum Aç›klamalar›

Kamuya yapt›¤›m›z aç›klamalarda Sermaye
Piyasas› Mevzuat›'na, SPK ve Borsa
düzenlemelerine ve SPK ‹lkeleri'ne uyulmaktad›r.

31 May›s 2007 tarihinde sona eren mali y›lda 70
adet özel durum aç›klamas› yap›lm›flt›r. 2006
y›l›nda kamuya yap›lan aç›klamalar ile ilgili
olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetiminden,
fiirketimize bir adet ilave özel durum aç›klama
yapma talebi ve günlük gazetelerde yer alan dört
adet haber için de do¤rulama talebi gelmifltir.
2007 mali y›l›nda SPK taraf›ndan özel durum
aç›klamalar›n›n zaman›nda yap›lmamas›
nedeniyle uygulanan bir yapt›r›m yoktur.

fiirketimizde Genel Müdür ve Muhasebe Müdürü
özel durum aç›klama yapma yetkisine sahip olup,
kamuya yap›lan aç›klamalar Yönetim Kurulu,
Denetimden Sorumlu Komite ve ‹cra Komitesi ile
yak›n iflbirli¤i içerisinde gerçeklefltirilmektedir.

Yabanc› borsalarda kote sermaye piyasas›
arac›m›z bulunmad›¤›ndan ilave kamuyu
ayd›nlatma yükümlülü¤ümüz do¤mamaktad›r.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz internet sitesine www.galatasaray.org
adresinde yer alan Galatasaray Sportif S›nai ve
ticari Yat›r›mlar A.fi. bölümünden ulafl›lmaktad›r.

‹nternet sitesinde fiirketimize ait bilgilerin yan›
s›ra Türkçe ve ‹ngilizce Faaliyet Raporlar›,
Yat›r›mc› Sunumlar›, Özel Durum Aç›klamalar›,
Ana Sözleflme, Faaliyet Belgesi, ‹zahname ve
Sirküler, Genel Kurul ‹lanlar›, Genel Kurul
Tutanaklar›, Ba¤›ms›z Denetim Raporlar›, bas›n
bültenleri ve yat›r›m bankalar› taraf›ndan
haz›rlanm›fl araflt›rma raporlar› yer almaktad›r.

11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›

fiirketimizin sermaye yap›s› ve/veya yönetim
kontrolüne iliflkin de¤ifliklikler Sermaye Piyasas›
Mevzuat› ve SPK Düzenlemeleri do¤rultusunda
kamuya aç›klanmaktad›r.

fiirket'in ortakl›k yap›s›, sadece gerçek kifli pay
sahiplerinin isimlerinin, pay miktar› ve oranlar›
ile hangi grup paya sahip olduklar›na iliflkin
bilgilerin yer ald›¤› tabloya Faaliyet Raporu'nda
ve mali tablo dipnotlar›nda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin do¤rudan ya da dolayl› olarak %5'ine sahip olan pay
sahiplerinin, fiirket'in sermaye piyasas› araçlar› üzerinde yapm›fl olduklar› ifllem oldu¤u takdirde Sermaye
Piyasas› Mevzuat›'na uygun olarak kamuya aç›klanacakt›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›

fiirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçileri Genel Kurul'u müteakip kamuya aç›klanmakta ve üst
düzey yönetim ile beraber her y›l yay›mlanan ve internet sitemizde de bulunan Faaliyet Raporu'nda yer
almaktad›r.

2007 mali y›l› için içeriden ticari s›r niteli¤indeki bilgilere ulaflabilecek kiflilerin ad ve soyadlar› ile görevleri
ayr›ca SPK'ya bildirilmemifl olup detayl› bilgileri afla¤›da verilmektedir:

Özhan Canayd›n Yönetim Kurulu Baflkan›
Adnan Polat Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
fiükrü Ergün Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (09.07.2007 tarihine kadar)
Cengiz Özyalç›n Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
Mehmet Helvac› Yönetim Kurulu Üyesi(09.07.2007 tarihine kadar)
Atilla K›nay Yönetim Kurulu Üyesi
Tunca Hazinedaro¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Haldun Üstünel Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Tafldelenler Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi(25.08.2006 tarihine kadar)
Yalç›n Orhon Yönetim Kurulu Üyesi (25.08.2006 tarihine kadar)
Semih Haznedaro¤lu Yönetim Kurulu Üyesi(13.10.2006 tarihine kadar)
Mehmet Helvac› Yönetim Kurulu Dan›flman›
Suat Sucuka Kanuni Denetçi
Av. Mahinur Dengiz Kanuni Denetçi
R.Ömer Kükner Genel Müdür
Sema Soysal Muhasebe Müdürü
Zeynep Güngör Muhasebe Uzman›
Gamze Do¤ufl Lisansiye ve Halkla ‹liflkiler Müdürü
Emre Atam Sat›fl ve Pazarlama Direktörü
Mahinur Dengiz Hukuk Müflaviri (25.11.2006 tarihinden itibaren Kanuni Denetçi)
Ece Ertem Hukuk Müflaviri
Müflfik Cantekinler Ba¤›ms›z Denetçi
Sedef Hac›saliho¤lu Ba¤›ms›z Denetçi
Efe Ezer Ba¤›ms›z Denetçi
Gökhan Kaçmaz Ba¤›ms›z Denetçi
Emre Çelik Ba¤›ms›z Denetçi
Emre Göltepe Ba¤›ms›z Denetçi
Levent Ergüven Ba¤›ms›z Denetçi
Tu¤rul Özsüt Ba¤›ms›z Denetçi
Muhsin Günyeli Ba¤›ms›z Denetçi
Korku Yet Ba¤›ms›z Denetçi
fiahiha fiahin Ba¤›ms›z Denetçi
Hasan Aktafl Ba¤›ms›z Denetçi
Leon Aslan Benvenisti Ba¤›ms›z Denetçi
‹pek Veziro¤lu Ba¤›ms›z Denetçi
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ve yat›r›mc›lara Sermaye Piyasas›
Mevzuat›, SPK Düzenlemeleri ve ‹lkeleri
do¤rultusunda ve belirlenen araçlar vas›tas›yla
bilgilendirme yap›lmaktad›r. fiirket üst yönetimi,
fiirket ile do¤rudan iliflki içinde olan sponsorlar,
reklamverenler, lisansiyeler, tedarikçiler ve di¤er
ifl ortaklar› gibi menfaat sahipleri ile sürekli
iletiflim halindedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime
Kat›l›m›

Menfaat sahipleri ile iletiflim neticesinde elde
edilen geri bildirimler Yönetim Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilerek uygun görülenlerin
uygulanmas›na geçilmektedir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›

fiirketimizde toplam 11 kifli istihdam edildi¤inden
personel al›m› ve politikas› ile ilgili yaz›l› kriterler
bulunmamaktad›r. fiirket Genel Müdürü çal›flanlar
ile iliflkileri bizzat yürütmektedir.

‹fle al›mlarda ve kariyer planlamalar› yap›l›rken,
eflit koflullardaki kiflilere eflit f›rsat sa¤lanmas›
ilkesi benimsenmektedir. E¤itim, terfi ettirme
hususlar›nda çal›flanlara eflit davran›lmakta;
çal›flanlar›n bilgi, beceri ve görgülerini
artt›rmalar›na yönelik e¤itim programlar›na
ifltirak etmeleri sa¤lanmaktad›r.

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler
Hakk›nda Bilgiler

fiirketimiz sponsor, reklamveren ve lisansiyelerden
oluflan müflterileri ile bir seferlik çal›flmalar
yapmak yerine uzun vadeli iliflkiler kurmak için
sürekli ve istikrarl› müflteri memnuniyeti
sa¤lamay› hedeflemektedir. Müflterileri ile sürekli
iletiflim halinde bulunan ve akdi yükümlülükler
üstlenerek bunlar› tam olarak yerine getirmeyi
amaçlayan fiirketimiz, ayn› zamanda
müflterilerinin benzer faaliyetlerden elde
edecekleri gelir potansiyelini en üst düzeye
getirmeleri yolunda müflterileri için devaml›l›¤›
olan bir fikir kayna¤› oluflturmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk

fiirketimizin %62,95 orta¤› olan Galatasaray Spor ve Futbol ‹flletmecili¤i Ticaret A.fi.'nin %99 hissesine
sahip olan Galatasaray Spor Kulübü Derne¤i kamu yarar›na dernek olup, fiirketimizin faaliyetleri
neticesinde ana orta¤›na aktard›¤› kâr pay› ile Türk sporuna yapt›¤› dolayl› katk› da bir ba¤lamda
kamuya yönelik faaliyet olarak nitelendirilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler

fiirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleflme'de belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teflekkül
eder. Buna göre:

• fiirket yedi (7) üyeden oluflan bir Yönetim Kurulu taraf›ndan yönetilecektir.

• Yönetim Kurulu'nun bir (1) üyesi D grubu paylar›na sahip olan pay sahipleri taraf›ndan ve alt› (6)
üyesi de A grubu hissedar taraf›ndan gösterilecek adaylar aras›ndan, Genel Kurul taraf›ndan
seçilecektir.

fiirket Ana Sözleflmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin ad, soyad ve görevleri
afla¤›da yer almaktad›r. fiirketimizde ‹cra Baflkan› ve Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye
bulunmamaktad›r.

Özhan Canayd›n Yönetim Kurulu Baflkan›
Adnan Polat Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi ‹crada Görevli
fiükrü Ergün Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi (09.07.2007 tarihine kadar)
Cengiz Özyalç›n Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi Üyesi ‹crada Görevli
Mehmet Helvac› Yönetim Kurulu Üyesi(09.07.2007 tarihine kadar)
Atilla K›nay Yönetim Kurulu Üyesi
Tunca Hazinedaro¤lu Yönetim Kurulu Üyesi
Haldun Üstünel Yönetim Kurulu Üyesi
Derya Tafldelenler Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi(25.08.2006 tarihine kadar)
Yalç›n Orhon Yönetim Kurulu Üyesi (25.08.2006 tarihine kadar)
Semih Haznedaro¤lu Yönetim Kurulu Üyesi(13.10.2006 tarihine kadar)
Mehmet Helvac› Yönetim Kurulu Dan›flman›
R.Ömer Kükner Genel Müdür

fiirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin fiirket d›fl›nda baflka görev almas› belirli kurallara ba¤lanmam›fl
ve/veya s›n›rland›r›lmam›flt›r.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

fiirket Ana Sözleflmesi'nde Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerde aranacak temel nitelikler gibi düzenleme
bulunmamakla beraber fiirket Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sa¤layacak flekilde
oluflturulmaktad›r ve Yönetim Kurulu'nu oluflturan üyeler SPK'n›n Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin ilgili
maddelerinde yer alan niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmiflleri Faaliyet Raporumuzda
ve internet sitemizde yer almaktad›r.

20. fiirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Türkiye'de daha önce görülmemifl baflar›lara imza atan Galatasaray Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n bu
baflar›lar›n›n ticari gelirlere yans›t›lmas›n›n ancak profesyonel bir marka pazarlama flirketi ile olabilece¤inin
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anlafl›lmas› sonucu kurulan fiirketimizin temel
misyonu, h›zla geliflen medya ve e¤lence
sektöründen önemli bir pay elde ederek medya,
reklam ve imaj pazarlama haklar›n›n parasal
de¤erini en üst düzeye ç›kartmakt›r.

fiirket taraf›ndan bu misyona paralel olarak
uygulanan uzun vadeli ve iyi düflünülmüfl
stratejiler, Galatasaray'› bir dünya markas›
yapmak vizyonumuzun temel tafl›d›r.

Yönetim Kurulu, konulan stratejik hedefler
karfl›s›nda fiirket'in performans›n› periyodik
olarak takip etmekte ve fiirket üst yönetimi ile
beraber yeni hedefler ve stratejiler
gelifltirmektedir.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol
Mekanizmas›

Risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, Denetim
Komitesi ve Genel Müdür gözetiminde, Muhasebe
Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluklar› Ana
Sözleflme'de aç›kça yer almaktad›r.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›:

Ana Sözleflmemizde Yönetim Kurulu toplant›lar›
ile ilgili 17. madde uyar›nca:

(i) Yönetim Kurulu'nun, fiirket sevk ve
idaresinin gerektirdi¤i her zaman ve en az
üç ayda bir olmak üzere, y›lda en az 4 kez
toplanmas› gerekir.

(ii) Ça¤r› yaz›l› olarak ve gündemi de içermek
kofluluyla Baflkan, engel halinde Baflkan
Yard›mc›s› taraf›ndan ve toplant›dan 15 ifl
günü önce ve en seri iletiflim yoluyla yap›l›r.
Toplant› yeri ilke olarak fiirket merkezinin
bulundu¤u mahaldir. Toplant›lar, Türkiye
içinde ya da d›fl›nda Baflkan'›n tayin edece¤i
bir baflka yerde de yap›labilir.

(iii) Yönetim Kurulu üyelerinin yar›dan bir
fazlas›n›n ve/veya ifltirak veya ba¤l›
kurulufllar› ile birlikte mevcut paylar›n
beraberce veya ayr› ayr› en az yüzde befline
(%5) sahip olan A grubu ya da (D) grubu
pay sahiplerinin ayr› ayr› yaz›l› istemi
üzerine Baflkan, engel halinde Baflkan
Yard›mc›s›, istemin kendisine ulafl›m›n›
izleyen 10 takvim günü içinde Yönetim
Kurulu'nu toplant›ya ça¤›rmakla
yükümlüdür. Toplant›ya ça¤r› isteminin
gündem ve gerekçesini de içermesi gerekir.

(iv) Toplant›lara, Yönetim Kurulu Baflkan›, engel
halinde Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›,
engel halinde, en yafll› Yönetim Kurulu üyesi
baflkanl›k eder.

(v) Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›'nca tanzim
edilmifl gündeme, her üye, müzakeresini
talep etti¤i maddeyi, müzakere bafllamadan
ilave ettirebilir.

(vi) ‹lke olarak oylar el kald›rmak suretiyle ve
aç›k olarak verilir.

(vii) Kararlar toplant› esnas›nda yaz›l›r. Yönetim
Kurulu Karar Defteri'ne yap›flt›r›larak altlar›
ve kenarlar› toplant› sonunda imzalan›r. Bu
kural, Türk Ticaret Kanunu'nun madde
330/II hükmünün uygulanmas›na engel
de¤ildir. Tescil ve ilan› gereken kararlara
iliflkin ifllemler 10 iflgünü içinde tamamlan›r.

(viii) ‹flbu maddede öngörülen istisnalar hariç
olmak üzere, müzakerelerin muteberiyeti
için, D grubunun aday gösterdi¤i Yönetim
Kurulu üyesinin de dahil oldu¤u Yönetim
Kurulu üyelerinin yar›s›ndan bir fazlas›n›n
toplant›ya fiilen kat›lmas› gerekir. Ancak D
grubunun gösterdi¤i adaylar aras›ndan
seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim
Kurulu toplant›s›na art arda iki defa
kat›lmamas› halinde, üçüncü toplant›da, -
Ana Sözleflme'nin 17/10 bendinde yer alan
ola¤and›fl› kararlar›n d›fl›ndaki- Ola¤an
Kararlar›n al›nmas› için üyelerin yar›dan
bir fazlas›n›n haz›r bulunmas› ve oy vermesi
yeterlidir.

(ix) Toplant› ve karar nisab›nda küsurlar bütüne
ibla¤ suretiyle hesaplan›r.

(x) Ana Sözleflme'nin 9.3.b maddesinin son
cümlesinde belirtilen istisna hariç olmak
üzere, afla¤›daki konularda karar alabilmek
için Yönetim Kurulu üyelerinin en az dörtte
üçünün toplant›da haz›r bulunmas› ve haz›r
bulunan üyelerin en az üçte ikisinin ve D
grubunun aday gösterdi¤i Yönetim Kurulu
üyesinin olumlu oy kullanmas› esas ve
flartt›r.

a) fiirket Esas Sözleflmesi'nin herhangi bir
maddesinin tadili için Genel Kurul'a
sunulacak karar;

b) fiirket sermayesinin eksiltilmesi ya da
artt›r›lmas› ya da kay›tl› sermayeye
geçilmesi için Genel Kurul'a sunulacak
karar;

c) Sermayenin art›r›lmas› halinde hangi
gruptan hisse senedi ihraç olunup
olunmayaca¤› hususunda Genel Kurul'a
sunulacak karar;

d) Sermaye Piyasas› Kurulu Mevzuat›'na ve
iflbu Esas Sözleflme'ye uygun suretle ihraç
edilecek ve/veya ortak sat›fl yoluyla arz
edilecek hisselerin halka sat›lmas›
hususunda al›nacak veya bu konuda Genel
Kurul karar› aranacaksa, Genel Kurul'a
sunulacak herhangi bir karar;

e) Sermaye Piyasas› Mevzuat›'n›n öngördü¤ü
sair menkul de¤erlerin ihrac›na iliflkin karar
ile geri al›nmas› ve itfas› için Genel Kurul'a
sunulacak karar;

f) Bedeli ne olursa olsun, her türlü sabit
de¤erin, spor tesisleriyle, s›nai ve ticari
tesislerin sat›n al›nmas› ya da sat›lmas›
hususunda karar;

g) Yap-ifllet-devret uygulamas› çerçevesinde
hakiki veya hükmi üçüncü flah›slarla
yap›lacak bütün sözleflmelere iliflkin
kararlar;

h) Miktar› ve vadesi ne olursa olsun al›nacak
bütün krediler ve bunlar karfl›l›¤› verilecek
teminatlara dair kararlar;

i) fiirketin faaliyet alan› dahilinde her türlü
maddi, gayrimaddi haklar›n varl›k ve tesisin
iflletme sözleflmelerine iliflkin kararlar;
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j) fiirket'in Türk Ticaret Kanunu madde 334
hükmü kapsam›nda Genel Kurul'dan izin
alm›fl Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleriyle
ve/veya Galatasaray Spor Kulübü
Derne¤i'nin, Yönetim Kurulu üyeleriyle her
türlü sözleflme yap›lmas› hususundaki
kararlar ile fiirket'te ve/veya Galatasaray
Spor Kulübü'nde yönetim hakk› sa¤layacak
oranda sermaye pay›na, oy hakk›na veya
aday gösterme imtiyaz›na sahip olan gerçek
veya tüzel kiflilerle yap›lacak olan bütün
sözleflmeler konusundaki kararlar. Türk
Ticaret Kanunu madde 374 hükmü uyar›nca,
bu sözleflmelerin oylamas›nda, sözleflmeye
taraf Yönetim Kurulu üyesi oylamaya
kat›lamaz.

k) fiirket'in markalar› üzerinde bedelli ya da
bedelsiz intifa hakk› tesisi yahut mevcut
markalar›n devrine iliflkin kararlar;

l) Baflka flirket hisselerinin iktisab›na iliflkin
kararlar;

m) fiirket üst düzey yöneticileri'nin atanmas›
veya görevden al›nmas›na iliflkin kararlar;

n) fiirket'in iflas›n›n Genel Kurul'a teklif
edilmesine iliflkin kararlar;

o) fiirket bütçesinin haz›rlanmas›, kâr pay› ve
Genel Kurul'a teklif edilmesine ait kararlar;

p) Ba¤›ms›z denetim flirketi ile murak›b›n
Genel Kurul'a tavsiye edilmesine ait
kararlar;

q) fiirket'le ilgili davalar›n kabulüne, bunlar›n
geri al›nmas›na ve feragate, bunlarda sulh
ve ibra olunmas›na iliflkin kararlar;

r) fiirket taraf›ndan üçüncü kiflilere verilecek
olan kefalet ve teminatlara ait kararlar;

s) Kat›lma veya devralma yoluyla baflka
flirketle birleflmeye iliflkin Genel Kurul'a
sunulacak kararlar;

(xi) D grubu pay› elinde bulunduran pay
sahibinin/pay sahiplerinin flirkette sahip
oldu¤u B grubu hisse oran› toplam›, flirket
hisselerinin %5'inden fazla olmak kayd›yla
%10'unun alt›na düflerse, yukar›da madde
17.10 (m) ve (r) uyar›nca sahip olduklar› oy
haklar› sona erecek; bunun yan›nda, D
grubu hissesi, daha evvelden madde 8/5(A)
hükümlerine uygun olarak üçüncü flah›slara
devredilmemiflse, nominal de¤er üzerinden
blok sat›fl suretiyle A grubu pay sahibine
devredilecek ve Yönetim Kurulu üyelerinden
birini aday gösterme hakk›n› ve Yönetim
Kurulu'ndaki bir üyesini kaybedecektir.

D grubu pay› elinde bulunduran pay
sahibinin belirlenen oran›n alt›na düfltükten
sonra, sahip oldu¤u B grubu paylar›n
oran›n›n tekrar maddede belirlenen orana
ulaflmas› halinde, an›lan imtiyazlar hiçbir
flekilde ve kesinlikle geri dönmeyecektir.

Yönetim Kurulu sekreterya görevi Genel Müdür
taraf›ndan üstlenilmifltir. Toplant› ça¤r›lar›
Yönetim Kurulu Baflkan› ad›na Genel Müdür
taraf›ndan yaz›l› olarak e-mail ve faks ile
yap›lmaktad›r. Gündemde yer alan maddeler ile
ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin her türlü bilgiye
zaman›nda ulaflmalar› sa¤lanmaktad›r.

2005 y›l›nda 4 adet Yönetim Kurulu toplant›s›
gerçeklefltirilmifl olup, sair zamanlarda sözlü
görüflmeler ile al›nan 24 adet karar salt ço¤unluk
ile al›nm›fl, al›nan kararlara muhalefet flerhi
koyan Yönetim Kurulu üyesi olmam›flt›r.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet
Yasa¤›

fiirket Ana Sözleflmesi madde 20.d uyar›nca Türk
Ticaret Kanunu madde 334 ve 335 hükümlerinde
öngörülen haklar, Yönetim Kurulu üyelerine
ancak, flahsen talep etmeleri ve fiirket ile fiirket
konusuna giren ve münferiden yapacaklar› ticari
muameleyi aç›klamalar› flart›yla, yap›lacak
müzakere ve oylama sonunda, Genel Kurul'ca
verilir. Kendilerine 2007 mali y›l›nda Genel
Kurul'ca yetki verilmesine ra¤men, Yönetim
Kurulu üyelerimiz fiirketimiz faaliyet konusu
kapsam›na giren herhangi bir ifl yapmam›fllard›r.

25. Etik Kurallar

fiirket ve çal›flanlar› için etik kurallar
oluflturulmam›fl olmakla beraber fiirket, genel
kabul görmüfl etik kurallara uyulmas› için azami
çaba göstermektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›

fiirketimiz Yönetim Kurulu'nun görev ve
sorumluluklar›n› sa¤l›kl› bir biçimde yerine
getirmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin
yan› s›ra ‹cra Komitesi oluflturmufltur. Afla¤›daki
isimlerden oluflan ve ayda bir kez toplanan ‹cra
Komitesi'nin görevi fiirketin günlük yönetimini
ve performans›n› takip etmek ve Yönetim
Kurulu'na sunulmas› gereken kararlar› inceleyerek
gündemi belirlemektir. Komitenin tüm çal›flmalar›
yaz›l› olarak kaydedilmektedir.

Adnan Polat ‹cra Komitesi, Üye
Cengiz Özyalç›n ‹cra Komitesi, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi ise henüz
oluflturulmam›fl olup, 2008 mali y›l›nda
oluflturulmas› için çal›flmalar devam etmektedir.

27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali
Haklar

Ana Sözleflmemiz uyar›nca fiirket Yönetim Kurulu
üyeleri kâr pay› dahil, her ne nam alt›nda olursa
olsun herhangi bir ücret almamaktad›rlar.

fiirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine
veya yöneticisine do¤rudan veya dolayl› olarak
borç vermemekte ve kredi kulland›rmamaktad›r.
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GALATASARAY SPORT‹F SINA‹ VE T‹CAR‹ YATIRIMLAR ANON‹M fi‹RKET‹
1 HAZ‹RAN 2006 - 31 MAYIS 2007 ÖZEL HESAP DÖNEM‹NE A‹T 

MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi.
Yönetim Kurulu'na;

Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi.'nin ("fiirket") 31 May›s 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn› tarihte sona özel hesap dönemine ait
gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak fiirket Yönetiminin Sorumlulu¤u

fiirket yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu
sorumluluk, finansal tablolar›n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl›fll›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir flekilde yans›tmas›n› sa¤lamak
amac›yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koflullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve uygun muhasebe
politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu¤u

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüfl bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan
ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir
biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Ba¤›ms›z denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›fll›k içerip
içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmufltur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, fiirket
yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca fiirket yönetimi taraf›ndan benimsenen
muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüflümüzün oluflturulmas›na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu¤una inan›yoruz.

fiartl› Görüflün Dayana¤›

9 no'lu mali tablo dipnotunda aç›kland›¤› üzere, fiirket'in, 31 May›s 2007 tarihi itibariyle, Galatasaray Spor ve Futbol ‹flletmecili¤i Ticaret A.fi. (Futbol A.fi. - ana ortak) ile iliflkili
kurulufllar› olan Galatasaray Spor Kulübü Derne¤i'nden (Kulüp) ve Galatasaray Europa GmbH'den (GS Europa) toplam 92.963.557 YTL tutar›nda ticari olmayan alaca¤›
bulunmaktad›r. 31 May›s 2007 tarihi itibariyle, Futbol A.fi.'den 55.271.711 YTL, Kulüp'ten 35.781.764 YTL ve GS Europa'dan 1.910.082 YTL olan alacak tutar›n›n tahsilat›na iliflkin vade
ve flekil belirsizdir. fiirket, sözkonusu alacaklar›na iliflkin olarak 31 May›s 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde 11.767.882 YTL faiz geliri kaydetmifltir. 

Görüfl

Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, yukar›da alt›nc› paragrafta belirtilen hususun olas› etkisi haricinde, Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi.'nin 31 May›s 2007
tarihi itibariyle finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren özel hesap dönemine ait finansal performans›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama
standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Di¤er Hususlar

Afla¤›daki hususlara dikkat çekmek isteriz:

Not 1'de detayl› olarak aç›kland›¤› üzere, fiirket ve ana orta¤› Futbol A.fi. yönetimleri, birleflme niyetinde olduklar›n› aç›klam›fllar ve bu konuya iliflkin çal›flmalara bafllam›fllard›r.
‹lgili çal›flmalar rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. 

Not 28'de ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› üzere, fiirket'in 25 A¤ustos 2006 tarihli ola¤an genel kurulunda kar da¤›t›m›na iliflkin al›nan kararlar›n iptali istemiyle ortaklardan biri
taraf›ndan fiirket aleyhine dava aç›lm›flt›r. Rapor tarihi itibariyle dava henüz sonuçlanmam›flt›r. 

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Müflfik Cantekinler, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

8 A¤ustos 2007
‹stanbul, Türkiye

FAAL‹YET RAPORU 2007 GALATASARAY 39

5,0  20/11/2007  10:07  Page 39



Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihi ‹tibariyle
Seri : XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”e Göre Haz›rlanm›fl
B‹LANÇO(Para Birimi -  Yeni Türk Liras› (YTL)) 

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
Dipnot Denetimden Geçmifl Denetimden Geçmifl

VARLIKLAR Referanslar› 31 May›s 2007 31 May›s 2006

Cari/Dönen Varl›klar 122.703.497 76.492.485

Haz›r De¤erler 4 11.551.834 7.885.700
Menkul K›ymetler, (net) 5 - -
Ticari Alacaklar, (net) 7-a 3.879.855 4.603.702
Finansal Kiralama Alacaklar›, (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar, (net) 9-a 93.451.569 58.091.745
Di¤er Alacaklar, (net) 10 - -
Canl› Varl›klar, (net) 11 - -
Stoklar, (net) 12 - -
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar, (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar 15-a 13.820.239 5.911.338

Cari Olmayan/Duran Varl›klar 16.019.093 19.371.138

Ticari Alacaklar, (net) 7-a - -
Finansal Kiralama Alacaklar›, (net) 8 - -
‹liflkili Taraflardan Alacaklar, (net) 9-a - -
Di¤er Alacaklar, (net) 10 - -
Finansal Varl›klar, (net) 16 - -
Pozitif/Negatif fierefiye, (net) 17 - -
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller, (net) 18 - -
Maddi Varl›klar, (net) 19 350.181 375.794
Maddi Olmayan Varl›klar, (net) 20 - -
Ertelenen Vergi Varl›klar› 14 - -
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar 15-b 15.668.912 18.995.344

Toplam Varl›klar 138.722.590 95.863.623

Sayfa 43 ile 68 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r. 
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Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihi ‹tibariyle
Seri : XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”e Göre Haz›rlanm›fl
B‹LANÇO (Para Birimi -  Yeni Türk Liras› (YTL)) 

Ba¤›ms›z S›n›rl› Ba¤›ms›z
Dipnot Denetimden Geçmifl Denetimden Geçmifl

YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar› 31 May›s 2007 31 May›s 2006

K›sa Vadeli Yükümlülükler 12.775.381 12.490.248

Finansal Borçlar, net 6 - 3.132.410
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar›, (net) 6 5.831.651 -
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar, (net) 8 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler, (net) 10 - -
Ticari Borçlar, (net) 7-b 63.717 67.860
‹liflkili Taraflara Borçlar, (net) 9-b 67.630 54.441
Al›nan Avanslar 21-a 4.462.031 7.446.247
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri, (net) 13 - -
Borç Karfl›l›klar› 23-a - -
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler, (net) 10 2.350.352 1.789.290

Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.891.431 12.839.003

Finansal Borçlar, (net) 6 5.841.260 12.445.549
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar, (net) 8 - -
Di¤er Finansal Yükümlülükler, (net) 10 - -
Ticari Borçlar, (net) 7-b - -
‹liflkili Taraflara Borçlar, (net) 9-b - -
Al›nan Avanslar 21-b - 351.885
Borç Karfl›l›klar› 23-b 50.171 41.569
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü 14 - -
Di¤er Yükümlülükler, (net) 10 - -

-
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR 24 - -
ÖZSERMAYE 120.055.778 70.534.372

Sermaye 25 2.035.000 2.035.000
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi -
Sermaye Yedekleri 26 6.749.379 6.749.379

Hisse Senedi ‹hraç Primleri - -
Hisse Senedi ‹ptal Karlar› - -
Yeniden De¤erleme Fonu - -
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu - -

Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar› 6.749.379 6.749.379
Kar Yedekleri 27 15.942.782 13.885.397

Yasal Yedekler 15.933.630 13.876.245
Statü Yedekleri - -
Ola¤anüstü Yedekler 9.152 9.152
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek ‹fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar› - -

Net Dönem Kar› 70.196.999 45.571.037
Geçmifl Y›l Karlar› 28 25.131.618 2.293.559

Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler 138.722.590 95.863.623

Sayfa 43 ile 68 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihinde Sona Eren Özel Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”e Göre Haz›rlanm›fl
GEL‹R TABLOSU (Para Birimi -  Yeni Türk Liras› (YTL))

Ba¤›ms›z Ba¤›ms›z
Denetimden Geçmifl Denetimden Geçmifl

Dipnot 1 Haziran 2006- 1 Haziran 2005-
Referanslar› 31 May›s 2007 31 May›s 2006

Esas Faaliyet Gelirleri

Sat›fl Gelirleri, (net) 36-a - -
Sat›fllar›n Maliyeti (-) 36-b - -
Hizmet Gelirleri, (net) 36-c 68.915.26 42.720.557
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler, (net) 36-d - -

Brüt Esas Faaliyet Kar› 68.915.026 42.720.557

Faaliyet Giderleri (-) 37-a (8.568.513) (7.867.988)

Net Esas Faaliyet Kar› 60.346.513 34.852.569

Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38-a 18.897.248 15.665.591
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38-b (8.023.011) (4.778.951)
Finansman Giderleri (-) 39 (1.023.751) (168.172)

Faaliyet Kar› 70.196.999 45.571.037

Net Parasal Pozisyon Kar› 40 - -

Ana Ortakl›k D›fl› Kar/(Zarar) 24 - -

Vergi Öncesi Kar 70.196.999 45.571.037

Vergiler 41 - -

Net Dönem Kar› 70.196.999 45.571.037

Hisse Bafl›na Basit Kazanç (YTL) 42 0,0345 0,0224

A¤›rl›kl› Ortalama Hisse Senedi 
Say›s› (Beheri 0.001 YTL) 2.035.000.000 2.035.000.000

Sayfa 43 ile 68 aras›nda yer alan dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihinde Sona Eren Özel Hesap Dönemine Ait
Seri: XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› 
Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

Genel

Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar A.fi. (“fiirket” / “Sportif A.fi.”) sporun bütün dallar›yla ilgili ticari ve s›nai faaliyetlerde ve yat›r›mlarda bulunmak
üzere 26 Kas›m 1997 tarihinde kurulmufl ve faaliyetlerine 1 Ocak 1998 tarihi itibariyle bafllam›flt›r. fiirket'in kay›tl› adresi Büyükdere Caddesi, Ak›nc› Bay›r› Sokak,
No:8, Kat:5 34394 Mecidiyeköy-‹STANBUL'dur.

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in hisselerinin %37,05'i ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹MKB)'nda ifllem görmektedir.

fiirket'te 31 May›s 2007 tarihi itibariyle çal›flan kifli say›s› 11'dir (31 May›s 2006 - 9).

fiirket ve ana orta¤› Galatasaray Spor ve Futbol ‹flletmecili¤i Ticaret A.fi. (Futbol A.fi.) yönetimleri, 4 A¤ustos 2006 tarihli Yönetim Kurulu kararlar›yla birleflme
ön haz›rl›k çal›flmalar›n› bafllatt›klar›n› aç›klam›fllard›r. fiirket'in 28 Aral›k 2006 tarihli  Yönetim Kurulu karar›yla ise birleflme ifllemlerinin tamamlanabilmesi
amac›yla gerekli izinlerin al›nmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)'ya ve Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'na baflvurulmas› ve müteakip yasal ifllemlerin
bafllat›lmas›na karar verilmifltir. Buna göre fiirket 29 Aral›k 2006 tarihinde ilgili yerlere gerekli baflvuru ifllemlerini tamamlam›flt›r. SPK 26 Nisan 2007 tarih ve
16/465 nolu toplant›s›nda fiirket'in pay sahiplerine ça¤r›da bulunmas›n› müteakip yap›lacak bir birleflme baflvurusunun Kurul taraf›ndan de¤erlendirmeye
al›nmas›na karar vermifltir. fiirket Yönetim Kurulu, 11 Temmuz 2007 tarihli karar›nda sözkonusu birleflme çal›flmalar›na devam edilmesine ve ça¤r› finansman› için
çal›flmalar›n sürdürülmesine karar vermifltir. 

Faaliyet Konusu

Galatasaray Spor Kulübü Derne¤i (Kulüp) ile fiirket aras›nda 1 Kas›m 2000 tarihinde imzalanan Lisans Anlaflmas› ve müteakip tadiller uyar›nca, fiirket 30 y›l
süreyle (i) Futbol tak›m›na iliflkin tüm medya, reklam, imaj ve pazarlama haklar›na, (ii) Kulüp'ün uluslararas› müsabakalardan elde etti¤i performans
gelirlerinden profesyonel futbol tak›m› primlerinin ç›kart›lmas›ndan sonra kalan tutar›n, bu dipnotun ''Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi'' bölümünde de belirtildi¤i
üzere bir k›sm›na, ve (iii) Kulüp ile imzalad›¤› alt lisans anlaflmas› uyar›nca Galatasaray markalar›'n›n münhas›r ticari kullan›m haklar›na sahiptir.

fiirket, yukar›da aç›klanan Lisans Anlaflmas› ve müteakip tadiller uyar›nca fiirket'e devredilen Galatasaray Markalar› ve Pazarlama Haklar›'n›n ticari kullan›m› ile
ilgili olarak Kulüp'e 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ve y›ll›k 200,000 ABD Dolar›'ndan az olmamak kayd›yla, fiirket'in elde edece¤i y›ll›k gelirlerinin brüt %1'i
oran›ndaki tutar›, lisans ücreti olarak ödeyecektir. Kulüp, fiirket ile imzalam›fl oldu¤u Lisans Anlaflmas›'n›, fiirket'in temerrüde düflmesi durumunda sona
erdirebilir. 

1 Kas›m 2000 tarihinde imzalanan Futbol Tak›m› Kira Sözleflmesi dahilinde fiirket, oyuncular, antrenörler ve di¤er teknik adam ve destek sa¤layan kifliler dahil
Kulüp'ün profesyonel futbol tak›m›n› 30 y›l süre ile kiralam›flt›r. Kira Sözleflmesi'ne ilave olarak 1 Haziran 2001 tarihinde yap›lan ek anlaflma dahilinde UEFA
fiampiyonlar Ligi performans gelirlerinden bafllang›ç priminin ve birinci grup toplam maç priminin %30'unun (fiirket'in pay›na ait olan %60 oran›ndaki gelirin
yar›s›na tekabül eden k›s›m) Kira Sözleflmesi süresince kira bedeli olarak Kulüp'e ödenmesi karara ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca, 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren fiirket,
elde edece¤i y›ll›k gelirlerin %1.5 oran›ndaki tutar›n› (300.000 ABD Dolar›'ndan az olmamak flart›yla) profesyonel futbol tak›m› kira bedeli olarak Kulüp'e
ödeyecektir. Kira Sözleflmesi'yle devredilen haklara ra¤men, fiirket, profesyonel futbol tak›m›n› ve ilgili spor aktivitelerini yönetmemektedir. Futbol Tak›m› Kira
Sözleflmesi ve Lisans Anlaflmas› dahilinde Kulüp, fiirket'in profesyonel futbol tak›m› ve ilgili spor aktivitelerinden elde edece¤i gelirleri art›cak flekilde hareket
etmekle yükümlüdür. 28 fiubat 2004 tarihinde imzalanan Devir Sözleflmesi uyar›nca Kulüp, Futbol Tak›m› Kira Sözleflmelerinden do¤an hak ve yükümlülüklerini
Futbol A.fi.'ye devretmifltir.

fiirket, 30 Kas›m 2004 tarihinde yapm›fl oldu¤u Yönetim Kurulu'nda yukar›da aç›klanan Futbol Tak›m› Kira Sözleflmesi'ne ek olarak 2004/2005 futbol sezonu
ücretini belirleyen bir Tadil Sözleflmesi imzalanmas›na karar vermifltir. Söz konusu Tadil Sözleflmesi uyar›nca, fiirket taraf›ndan ödenecek futbol tak›m›n›n
kiralanmas›na iliflkin asgari ücret, 2004/2005 futbol sezonundan itibaren her y›l bafl›na 725.000 ABD Dolar› olarak belirlenmifltir.
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Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihinde Sona Eren Özel Hesap Dönemine Ait
Seri: XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› 
Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR 

Mali Tablolar›n Sunum Esaslar›

fiirket, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Türkiye'de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap
Plan› (THP) gereklerine göre Yeni Türk Liras› (YTL) olarak tutmaktad›r. Buna göre, ekteki mali tablolar fiirket'in yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›fl olup Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK)'nun Seri: XI, No:25, “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine (Tebli¤) göre fiirket'in durumunu lay›k›yla arz
edebilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iflikliklerine tabi tutularak haz›rlanm›flt›r. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de
faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon
muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. 

fiirket'in SPK'n›n Seri: XI, No:25 say›l› Tebli¤'ine göre haz›rlanm›fl 31 May›s 2007 tarihi itibariyle düzenlenmifl bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine
ait gelir tablosu 8 A¤ustos 2007 tarihinde fiirket üst yönetimi taraf›ndan, fiirket Yönetim Kurulu ad›na onaylanm›flt›r. Genel Kurul'un yasal mevzuata göre
düzenlenmifl mali tablolar› ve bu mali tablolar› tashih etme hakk› vard›r.

‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi 

fiirket'in ifllevsel ve raporlama para birimi YTL'dir. 

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün yay›nlad›¤› ülke geneli toptan eflya fiyat endeksine göre 31 May›s 2007 itibariyle üç y›ll›k kümülatif enflasyon %25,3 (2006 -
%28,1), y›ll›k enflasyon oran› ise %7,14 (2006 - %9,1)'dir. Buna ba¤l› olarak SPK'n›n 18 Mart 2005 tarihli 7642 no'lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade
etme iflleminin uygulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride de bu koflullar›n gerçekleflme
emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 May›s 2005 tarihi itibariyle yeniden ifade etme ifllemine tabi
tutulmufltur. 

Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bir fiyat endeksi ve dönüflüm faktörleri ile yeniden ifade edilmesi, fiirket'in bilançolarda belirtilen tutarlarda varl›klar›
gerçeklefltirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i anlam›na gelmemektedir. Ayn› flekilde, fiirket'in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özsermayesini
hissedarlar›na sa¤layaca¤› anlam›na da gelmemektedir. 

2006 Y›l› Nakit Ak›m Tablosunda Yap›lan S›n›fland›rma De¤ifliklikleri

31 May›s 2006 tarihinde sona eren y›la ait nakit ak›m tablosunda ödenen temettü olarak görünen 27.625.125 YTL'nin, yaln›zca 4.425.484 YTL tutar›ndaki k›sm›
nakit olarak ödenen temettü oldu¤undan ve 23.199.641 YTL tutar›ndaki k›sm› iliflkili taraflardan alacaklar hesab›ndan mahsup edildi¤inden, 23.199.691 YTL tutar›
ödenen temettülerden iliflkili taraflardan alacaklardaki de¤iflime s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Netlefltirme

Finansal varl›k ve yükümlülükler, netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net bazda
tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.

Tahminlerin Kullan›lmas›

Mali tablolar›n SPK'n›n Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤'ine göre haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço
tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen varsay›mlar ve tahminler yapmas›
gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve
gerçeklefltikleri dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›rlar.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Haz›r De¤erler

Haz›r de¤erler, kasa ve bankalardaki nakit paray› ve gecelik ters repo anlaflmalar›n› ve bilanço tarihi itibariyle vadesi gelmifl çekleri içermektedir. Nakit benzeri
de¤erler kolayca nakde dönüfltürülebilir, vadesi üç ay› geçmeyen ve de¤er kaybetme riski bulunmayan k›sa vadeli yüksek likiditeye sahip yat›r›mlard›r.

Ticari Alacaklar

Ortalama 27 gün (31 May›s 2006 - 46 gün) tahsil süresine sahip ticari alacaklar, flüpheli ticari alacak karfl›l›klar› düflüldükten sonra indirgenmifl net de¤erleri ile
tafl›nmaktad›r. Vadesi gelmifl alacaklar›n tahsil edilemeyece¤ine dair somut bir gösterge varsa flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›l›r. Tahsili tamamen mümkün olmayan
alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler.

Maddi Varl›klar

Bütün maddi varl›klar bafllang›ç olarak maliyet de¤erinden kaydedilmekte ve 31 May›s 2005 tarihine kadar, sat›n alma senesine ait uygun düzeltme katsay›s› ile
çevrilmek suretiyle yeniden düzenlenmifl maliyet de¤erleri üzerinden, bu tarihten sonraki girifller ise nominal de¤erleriyle tafl›nmaktad›r. Maddi varl›klar, maliyet
de¤erinden birikmifl amortisman düflüldükten ve e¤er var ise de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›ld›ktan sonraki net de¤erleri ile gösterilmifltir. 

Maddi varl›¤›n maliyet de¤eri; al›fl fiyat›, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varl›¤› kullan›ma haz›r hale getirmek için yap›lan
masraflardan oluflmaktad›r. Maddi varl›¤›n kullan›m›na baflland›ktan sonra oluflan tamir ve bak›m gibi masraflar, olufltuklar› dönemde gider kaydedilmektedir.
Yap›lan harcamalar ilgili maddi varl›¤a gelecekteki kullan›m›nda ekonomik bir de¤er art›fl› sa¤l›yorsa bu harcamalar varl›¤›n maliyetine eklenmektedir.

Amortismana tabi tutulan varl›klar, maliyet de¤erleri üzerinden afla¤›da belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla do¤rusal amortismana tabi
tutulmufltur. 

Ekonomik Ömür

Makine, tesis ve cihazlar 10 y›l
Döfleme ve demirbafllar 10 y›l
Di¤er maddi duran varl›klar 10 y›l

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba¤l› olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili varl›ktan edinilecek
ekonomik faydalar ile paralel olup olmad›¤›na bak›lmaktad›r.

Ticari Borçlar

Ortalama vadesi 4 gün (31 May›s 2006 - 18 gün) olan ticari borçlar, bilançoda rayiç de¤erlerini yans›tan indirgenmifl maliyet de¤erleri ile tafl›nmaktad›r.

Varl›klar›n De¤er Düflüklü¤ü

Varl›klar›n tafl›d›klar› de¤er üzerinden paraya çevrilemeyece¤i ihtimalinin oldu¤u durumlarda, varl›klarda de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na bak›l›r. Varl›klar›n
tafl›d›klar› de¤er, paraya çevrilebilecek tutar› aflt›¤›nda de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri gelir tablosunda yans›t›l›r. Paraya çevrilebilecek tutar, varl›¤›n net sat›fl
fiyat› ve kullan›m de¤erinden yüksek olan›d›r. Kullan›m de¤eri, bir varl›¤›n kullan›m›ndan ve ekonomik ömrü sonunda sat›lmas›ndan elde edilmesi öngörülen
gelecekteki nakit ak›mlar›n›n flimdiki de¤erini, net sat›fl fiyat› ise, sat›fl has›lat›ndan sat›fl maliyetleri düflüldükten sonra kalan tutar› yans›tmaktad›r. Paraya
çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir k›ymet için, belirlenemiyorsa k›ymetin dahil oldu¤u nakit ak›m› sa¤layan grup için tahmin edilir. Geçmifl y›llarda
ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› art›k geçerli de¤ilse ya da daha düflük tutarda bir karfl›l›k ayr›lmas› gerekiyorsa ilgili tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir
tablosuna yans›t›l›r.
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Gelirlerin Muhasebelefltirilmesi

Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak fiirket'e ekonomik getiri sa¤lanmas›n›n muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin mümkün oldu¤u zaman
muhasebelefltirilir. Hizmet gelirleri, verilen iskontolar ile katma de¤er vergileri düflülerek hesaplan›r. Ayr›ca gelirin miktar›n›n güvenilir bir biçimde ölçülmesi
gerekmektedir.

Hizmet gelirleri, a¤›rl›kl› olarak profesyonel futbol tak›m›n›n resmi ve özel maçlar›n›n naklen yay›n›, UEFA performans ve TV yay›n gelirleri, forma ve di¤er
reklam, isim ve internet haklar› (Spor Toto da dahil) gelirlerinden oluflmaktad›r. Söz konusu gelirler mevcut sözleflmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde
tahakkuk esas›na göre kaydedilir. Türkiye Süper Ligi'nden kaynaklanan naklen yay›n gelirleri ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taraf›ndan belirlenen da¤›t›m
kriterlerine göre tüm tak›mlara eflit olarak da¤›t›lan tutarlar›n yan›s›ra bugüne kadar Lig fiampiyonu olmufl tak›mlara da¤›t›lan tutarlar›n ve performansa ba¤l›
olarak belirlenen hakedifllerin TFF taraf›ndan bildirildi¤i flekilde gelir kaydedilmesiyle oluflmaktad›r. Bilanço tarihi itibariyle faturalanan ancak henüz tamamen
hak edilmeyen gelirler ''Di¤er Yükümlülükler'' hesab›nda yans›t›lm›flt›r.

fiampiyonlar Ligi maçlar›ndan kaynaklanan UEFA gelirleri, fiampiyonlar Ligi bafllang›ç primi, grup maç primi ve 1/8 eleme turu, çeyrek final, yar› final ve final
maçlar›n›n performans primleri ile televizyon yay›nlar› gelirlerinden oluflmaktad›r. fiirket ve Kulüp aras›nda yap›lan anlaflma dahilinde fiirket'e söz konusu
gelirlerden verilen paylar afla¤›daki gibidir:

Gelirin kaydedilmesi ile ilgili flartlar fiirket'in pay›na düflen gelir oran›

Bafllang›ç primi Profesyonel futbol tak›m›n›n ön eleme maçlar› 
sonras›nda fiampiyonlar Ligi'ne kat›lma hakk›n› kazanmas› (1) %60 (4)

Maç primi - grup Profesyonel futbol tak›m›n›n gruba dahil olmas› (1) %60 (4)

Performans primi
- grup aflamas› Maç bafl›na (2) Net gelirin %50'si (3)
- 1/8 eleme turu Maç bafl›na (2) Net gelirin %50'si (3)
- çeyrek final Maç bafl›na (2) Net gelirin %50'si (3)
- yar› final Maç bafl›na (2) Net gelirin %50'si (3)
- final Maç bafl›na (2) Net gelirin %50'si (3)

TV yay›nlar› geliri TV yay›n geliri tutar›n›n kesinleflmesi, güvenilir 
olarak hesaplanabilmesi ve UEFA taraf›ndan aç›klanmas› %100

(1) Prim tutar›n›n kesinleflti¤i tarihte.
(2) Maç›n oynan›p, gelirin hak edildi¤i tarihte.
(3) Net gelir, brüt gelir eksi profesyonel futbol tak›m›na verilen primler veya brüt gelirin %60'› olarak hesaplan›r.
(4) fiirket'in pay›na düflen gelirin %50'si Futbol A.fi. taraf›ndan ek kira tutar› olarak faturalanmakta ve fiirket'in mali tablolar›nda faaliyet  giderleri olarak

yans›t›lmaktad›r. 

Faiz Gelir ve Gideri

Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullan›larak tahakkuk esas›na göre kay›t edilmektedir. 

Borçlanma Maliyetleri

Borçlanma maliyetleri olufltuklar› tarihte giderlefltirilir. 
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Kiralama ‹fllemleri

Operasyonel Kiralama ‹fllemleri

Bir k›ymetin kiralama iflleminde bütün riskler ve faydalar kiraya verene aitse bu tip ifllemler operasyonel kiralama olarak s›n›fland›r›l›r. Operasyonel kiralamada
kira bedelleri, kira süresi boyunca eflit olarak giderlefltirilir.

Finansal Varl›k ve Yükümlülüklerin Kayda Al›nmas› ve Ç›kar›lmas›

fiirket, finansal varl›k veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleflmelerine taraf oldu¤u takdirde bilançosuna yans›tmaktad›r. fiirket finansal varl›¤›n tamam›n›
veya bir k›sm›n›, sadece söz konusu varl›klar›n konu oldu¤u sözleflmeden do¤an haklar üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. fiirket finansal
yükümlülükleri ancak sözleflmede tan›mlanan yükümlülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman afl›m›na u¤rar ise kay›ttan ç›kart›r.

Bütün normal finansal varl›k al›m ve sat›mlar› ifllem tarihinde, yani fiirket'in varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti¤i tarihte kay›tlara yans›t›l›r. Söz konusu
al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluflan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varl›¤›n teslimini gerektiren al›m
sat›mlard›r.

Finansal Araçlar

Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n› art›ran anlaflmalard›r.

Bir finansal varl›k veya yükümlülük, ilk olarak verilen (finansal varl›k için) ve elde edilen (finansal yükümlülük için) rayiç de¤er olan ifllem maliyetleri üzerinden
varsa ifllem masraflar› da eklenerek hesaplan›r.

‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar rayiç de¤erinden sat›fl durumunda ortaya ç›kacak ifllem maliyetleri düflülmeksizin de¤erlenir.

Rayiç de¤er, zorunlu sat›fl ve tasfiye gibi haller d›fl›nda, bir finansal arac›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda al›m-sat›ma konu olan fiyat›n› ifade eder.

Nakit ve nakit benzerleri, ticari ve iliflkili taraflardan alacaklar ile borçlar ve  k›sa vadeli krediler maliyet de¤erlerinden yans›t›lm›fl olup k›sa vadeli ve piyasa
koflullar›na göre de¤iflken faiz hesaplanm›fl olmas› sebebiyle rayiç de¤erlerinin tafl›nd›klar› de¤ere yak›n oldu¤u düflünülmüfltür. 

Uzun vadeli krediler iskonto edilmifl de¤erlerinden yans›t›lm›fl olup, 2006 y›l›n›n Nisan ve May›s aylar›nda al›nd›klar› için rayiç de¤erlerinin tafl›nd›klar› de¤ere
yak›n oldu¤u düflünülmüfltür. 
Finansal Risk Yönetimi Amaçlar› ve Politikalar›

fiirket'in kulland›¤› belli bafll› finansal araçlar, nakit ve k›sa vadeli banka mevduatlar›d›r. Bu araçlar› kullanmaktaki as›l amaç fiirket'in operasyonlar› için
finansman yaratmakt›r. fiirket ayr›ca direkt olarak faaliyetlerden ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. 

Kullan›lan araçlardan kaynaklanan risk, faiz oran› riski, kur riski, kredi riski ve likidite riskidir. fiirket yönetimi bu riskleri afla¤›da belirtildi¤i gibi yönetmektedir :

Faiz Oran› Riski

Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlar› piyasada geçerli olan faiz oranlar›na dayanmaktad›r. Bundan dolay› fiirket, yerli ve uluslararas› piyasalarda faiz
oranlar›ndaki de¤iflikliklerden etkilenmektedir. fiirket, kur ve faiz oranlar› risklerini s›n›rlamak için herhangi bir vadeli ifllem yapmamaktad›r. fiirket'in faiz
oranlar›ndaki de¤iflikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle iliflkilidir. Söz konusu riskler faiz oran›na ba¤l›
varl›klar›n ve yükümlülüklerin netlefltirilmesinin sonucunda ortaya ç›kan do¤al yöntemler kullan›larak yönetilmektedir. Finansal varl›k ve yükümlülüklerin faiz
oranlar› ilgili notlarda belirtilmifltir.
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Kur Riski

Kur riski fiirket'in Amerikan Dolar›, Euro ve di¤er yabanc› para borç ve varl›klara sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca, fiirket'in yapt›¤› ifllemlerden
do¤an kur riski vard›r. Bu riskler fiirket'in de¤erleme para birimi d›fl›ndaki para birimi cinsinden mal ve hizmet al›m› yapmas›ndan kaynaklanmaktad›r. fiirket
do¤al bir riskten korunma yöntemi olan yabanc› para cinsinden varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak kur riskini yönetmektedir. 

Kredi Riski

Kredi riski, karfl›l›kl› iliflki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliflkin olarak yükümlülü¤ünü yerine getirememesi sonucu di¤er taraf›n finansal aç›dan
zarara u¤ramas› riskidir. fiirket, kredi riskini belli taraflarla yap›lan ifllemleri s›n›rland›rarak ve iliflkide bulundu¤u taraflar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek
yönetmeye çal›flmaktad›r.

Likidite Riski

Likidite riski bir flirketin fonlama ihtiyaçlar›n› karfl›layamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kurulufllar›n›n vermifl oldu¤u kredi limitlerinin deste¤i ve nakit
fazlas› tutarlar›n iliflkili taraflardan alacaklar hesab›nda kulland›r›larak nakit giriflleri ve ç›k›fllar›n›n dengelenmesiyle düflürülmektedir. ‹liflkili taraflardan
alacaklar hesab›nda kulland›r›lan tutarlar için uygulanan faiz oranlar› piyasa faiz oranlar›yla uyumludur. 

‹liflkili Taraflar

‹liflkili taraflar tan›m›, hissedarl›k, sözleflmeye dayal› haklar, aile iliflkisi veya benzeri yollarla karfl› taraf› do¤rudan ya da dolayl› bir flekilde kontrol edebilen veya
önemli derecede etkileyebilen kurulufl olarak verilmifltir. ‹liflkili taraflara ayn› zamanda sermayedarlar ve fiirket yönetimi de dahildir. ‹liflkili taraf ifllemleri, bir
fiyat uygulans›n veya uygulanmas›n, kaynaklar›n ve yükümlülüklerin iliflkili taraflar aras›nda transfer edilmesini içermektedir. 

Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler

5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu Muafiyetlerini düzenleyen 7. maddesinin 8. no'lu f›kras› ile Maliye Bakanl›¤›'n›n 8 Ekim 1999 tarih ve 042589 say›l› görüflü
uyar›nca sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan fiirket, bu faaliyetleri sonucunda televizyon has›lat gelirleri, isim hakk› gelirleri, radyo ve televizyon yay›n
gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk gelirleri elde etti¤inden kurumlar vergisinden muaft›r.

Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar

i) Tan›mlanan Fayda Plan›:

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen ve en az bir y›l hizmet
vermifl personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.

fiirket, iliflikteki mali tablolarda k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu''nu kullanarak ve fiirket'in personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem
tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak hesaplam›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile
iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay›plar gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r. 

ii) Tan›mlanan Katk› Plan›:

fiirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in bu primleri ödedi¤i sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r.
Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

Hisse Bafl›na Kazanç

Hisse bafl›na kazanç, hissedarlara da¤›t›labilecek net dönem kar›n›n y›l içindeki hisselerin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r. Dönem içerisinde
içsel kaynaklardan sermaye art›r›m› yap›lmas› halinde, hisse adedinin a¤›rl›kl› ortalamas› hesaplan›rken yeni bulunan de¤erin dönem bafl› itibariyle de geçerli
oldu¤u kabul edilir. 
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Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Olaylar

fiirket'in bilanço tarihinden sonra ortaya ç›kan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek (düzeltme gerektiren) olaylar mali tablolara yans›t›lmaktad›r.
Düzeltme gerektirmeyen olaylar, belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda aç›klanmaktad›r.

Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar

i) Karfl›l›klar

Karfl›l›klar ancak ve ancak bir iflletmenin geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle
iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kmas› olas›l›¤› mevcutsa ve gerçekleflecek yükümlülü¤ün miktar› güvenilir bir flekilde tahmin
edilebiliyorsa kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar paran›n zaman de¤erini (ve uygun ise yükümlülü¤e özel
riskleri) yans›tan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oran› ile gelecekteki nakit ak›mlar›n›n iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktad›r. ‹skonto metodu
kullan›ld›¤›nda, zaman dilimini yans›tan provizyondaki art›fl, faiz gideri olarak dikkate al›n›r.

ii) fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar

fiarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k tafl›m›yor ise mali tablolarda yans›t›lmay›p dipnotlarda aç›klanmaktad›r. fiarta
ba¤l› varl›klar ise mali tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

Yabanc› Para Cinsinden ‹fllemler

Dönem içinde yabanc› para cinsinden gerçekleflen ifllemler, ifllem tarihindeki geçerli kurlar esas al›narak YTL'ye çevrilmifltir. Bilançoda yer alan yabanc› para
cinsinden varl›klar ve borçlar T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kuru ile de¤erlenmifltir. Yabanc› para cinsinden ifllemlerin ve bilanço kalemlerinin YTL'ye
çevrilmesinden meydana gelen kur farklar› gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. 

Nakit Ak›m Tablosu

Nakit ak›m tablosunda yer alan haz›r de¤erler, kasa ve bankalarda bulunan orijinal vadesi üç ay› geçmeyen nakitten ve bilanço tarihi itibariyle vadesi gelmifl
çeklerden oluflmaktad›r. 

4. HAZIR DE⁄ERLER

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Kasa 45.515 13.473
Banka
-  YTL vadeli mevduat 6.120.862 7.440.000
-  ABD Dolar› vadeli mevduat 5.302.286 -
-  YTL vadesiz mevduat 12.394 4.670
-  ABD Dolar› vadesiz mevduat 24.672 81.349
-  Euro vadesiz mevduat 46.105 14.801
Gecelik YTL ters repo anlaflmalar› - 327.376
Vadesi gelen çekler - 4.031

11.551.834 7.885.700

31 May›s 2007 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar, 1 günlük vadeli YTL ve ABD Dolar› cinsinden oluflmaktad›r ve uygulanan faiz oran› YTL mevduatlar için %15 -
%17,75 aras›nda (31 May›s 2006 - %13,25) ve ABD Dolar› mevduatlar için %4,4'tür. 31 May›s 2006 tarihi itibariyle bakiyesi bulunan gecelik ters repo anlaflmalar
için uygulanan faiz oranlar› %9 ve %13,25 aras›nda de¤iflmektedir.
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5. MENKUL KIYMETLER, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

6. F‹NANSAL BORÇLAR, net

fiirket'in finansal borçlar›, iliflkili kuruluflu olan Futbol A.fi.'ye transfer edilen tutarlardan oluflmakta olup, sözkonusu borçlar›n faiz ve kur farklar› da Futbol
A.fi.'nin hesaplar›na yans›t›lmaktad›r. 

K›sa Vadeli Finansal Borçlar:

31 May›s 2007 tarihi itibariyle fiirket'in k›sa vadeli finansal borçlar› bulunmamaktad›r. 

31 May›s 2006 tarihi itibariyle k›sa vadeli finansal borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 May›s 2006

Vade Uygulanan Faiz Oran› Bakiye (YTL) Tutar (Orijinal Para Birimi) Faiz Ödeme Tarihi

31 May›s 2007 %9 3.132.410 2.028.500 ABD Dolar› Vadesinde

3.132.410 2.028.500 ABD Dolar›

Uzun Vadeli Finansal Borçlar:

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 May›s 2007

Vade Uygulanan Faiz Oran› Bakiye (YTL) Tutar (Orijinal Para Birimi) Faiz Ödeme Tarihi

30 Kas›m 2008 %9 2.911.022 2.196.500 ABD Dolar› Vadesinde
30 Kas›m 2008 %9 2.930.238 2.211.000 ABD Dolar› Vadesinde

5.841.260 4.407.500 ABD Dolar›

31 May›s 2006

Vade Uygulanan Faiz Oran› Bakiye (YTL) Tutar (Orijinal Para Birimi) Faiz Ödeme Tarihi

30 Kas›m 2007 %9 1.566.205 1.014.250 ABD Dolar› Vadesinde 
30 Kas›m 2007 %9 4.665.028 3.021.000 ABD Dolar› Vadesinde
30 Kas›m 2008 %9 3.110.017 2.014.000 ABD Dolar› Vadesinde
30 Kas›m 2008 %9 823.132 533.047 ABD Dolar› Vadesinde (*)
30 Kas›m 2008 %9 1.552.307 1.005.250 ABD Dolar› Vadesinde (*)
30 Kas›m 2008 %9 728.860 471.998 ABD Dolar› Vadesinde (*)

12.445.549 8.059.545 ABD Dolar›

(*) 31 May›s 2006 tarihinde sona eren özel hesap dönemine ait mali tablolarda toplam 2.010.295 ABD Dolar› olarak yans›t›lan 30 Kas›m 2008 vadeli üç finansal
borç, 26 Haziran 2006 ve 9 A¤ustos 2006 tarihleri aras›nda ödenmifltir. 
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fiirket, 31 May›s 2007 itibariyle bakiyesi bulunan tüm uzun ve k›sa vadeli kredileri ile ilgili olarak kredi kullan›lan bankaya, baflka bir finansal kurulufla
borçlanmayaca¤›na ve kefil olmayaca¤›na dair taahhüt vermifltir. Ayr›ca fiirket kullan›lan uzun ve k›sa vadeli kredinin toplam anapara tutar› olan 8.000.000 ABD
Dolar› için (31 May›s 2006 - 10.000.000 ABD Dolar›), Eylül, Ekim, Kas›m, Aral›k 2006, Temmuz, A¤ustos, Eylül, Ekim, Kas›m, Aral›k 2007 ve Temmuz, A¤ustos,
Eylül, Ekim, Kas›m, Aral›k 2008 aylar›nda tahakkuk edecek Turkcell Süper Ligi naklen yay›n gelirlerinin 12.000.000 ABD Dolar› (31 May›s 2006 - 16.000.000 ABD
Dolar›) tutar›ndaki k›sm›n› kredi kullan›lan finansal kurulufla temlik etmifltir.

Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar›:

31 May›s 2007 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 May›s 2006

Vade Uygulanan Faiz Oran› Bakiye (YTL) Tutar (Orijinal Para Birimi) Faiz Ödeme Tarihi

30 Kas›m 2007 %9 4.366.532 3.294.750 ABD Dolar› (*) Vadesinde
30 Kas›m 2007 %9 1.465.119 1.105.500 ABD Dolar› (*) Vadesinde

5.831.651 4.400.250 ABD Dolar›

(*) ‹lgili kredilerin orijinal vadeleri 30 Kas›m 2007 tarihi olmas›na ra¤men, fiirket 31 Temmuz 2007 tarihinde 3.000.000 ABD Dolar› orijinal tutarl› kredinin
1.000.000 ABD Dolar› tutar›ndaki k›sm›n›n anapara ve faizi ile 1.000.000 ABD Dolar› tutar›ndaki kredinin tamam›n› faiziyle birlikte ödemifltir.

7. T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR, net

a) Ticari Alacaklar, net

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Al›c›lar 1.310.634 2.728.548
Vadeli çekler 2.569.221 1.875.154
fiüpheli alacaklar 854.694 854.694
Eksi: fiüpheli alacak karfl›l›¤› (854.694) (854.694)

Toplam 3.879.855 4.603.702

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in uzun vadeli ticari alaca¤› bulunmamaktad›r.

b) Ticari Borçlar, net

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Ticari borçlar 63.717 67.860

63.717 67.860

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in uzun vadeli ticari borçlar› bulunmamaktad›r.
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8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI, net

31 May›s 2007 tarihi itibariyle fiirket'in uzun ve k›sa vadeli finansal kiralama alacaklar› ve borçlar› bulunmamaktad›r (31 May›s 2006 - Yoktur).

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR

‹liflkili taraflarla bakiyeler

a) fiirket'in 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan olan alacaklar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Kulüp (1) 35.781.764 15.814.223
Futbol A.fi. (2) 55.271.711 39.425.109
Galatasaray Europa GmbH (3) 1.910.082 2.199.993
Galatasaray Pazarlama A.fi. 488.012 652.420

93.451.569 58.091.745

(1) 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Kulüp'ten olan ticari olmayan alacaklar, Kulüp'e verilen borçlar ile bu borçlardan kaynaklanan faiz alacaklar›ndan ve
afla¤›da aç›kland›¤› flekilde Kulüp'e olan borcun netlefltirilmesinden oluflmaktad›r. fiirket'in 11 A¤ustos 2005 tarihli Yönetim Kurulu'nda aç›klanan karara ve
ayn› tarihte Lisans Anlaflmas›'na ek olarak Kulüp ile imzalad›¤› “Ek Protokol”e göre, fiirket ile Kulüp aras›nda imzalanan lisans anlaflmas› ve müteakip
tadiller uyar›nca fiirket'e devredilen Galatasaray Markalar› ve Pazarlama Haklar›'n›n ticari kullan›m› ile ilgili olarak, 2005 - 2006 futbol sezonundan
bafllayarak y›ll›k minimum 200.000 ABD Dolar› tutar›n›n 25 y›ll›k bedelinin %8 oran› ile iskonto edilmesiyle hesaplanan 2.305.752 ABD Dolar›'n›n YTL
karfl›l›¤›n›n, fiirket'in Kulüp'ten alaca¤›ndan mahsup edilmesine karar verilmifl ve söz konusu mahsup ifllemi yap›lm›flt›r. 31 May›s 2007 tarihi itibariyle bakiye
2.018.012 ABD Dolar› olarak “Di¤er Dönen ve Di¤er Duran Varl›klar” hesaplar›nda yans›t›lan tutar geri kalan 23 y›lda eflit biçimde giderleflmektedir. 

(2) 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Futbol A.fi.'den olan ticari olmayan alacaklar, Futbol A.fi.'ye verilen borçlar ile bu borçlardan kaynaklanan faizlerden
ve afla¤›da aç›kland›¤› flekilde Futbol A.fi.'ye olan borcun netlefltirilmesinden oluflmaktad›r. fiirket'in 11 A¤ustos 2005 tarihli Yönetim Kurulu'nda al›nan
karara ve ayn› tarihte Futbol A.fi. ile imzalad›¤› “Ek Protokol”e göre ilgili tutar›n bir k›sm›n›n; (i) fiirket ve Futbol A.fi. aras›ndaki Futbol Kira Sözleflmesi
uyar›nca Futbol Tak›m› kira bedeli olarak 725.000 ABD Dolar› tutar› minimum de¤er olarak kabul edilip 25 y›l %8 oran› ile iskonto edilerek 8.358.350 ABD
Dolar› ve (ii) 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren net gelirlerinin %1.5'i ile (minimum garanti bedeli olan 300.000 ABD Dolar›'n›n 25 y›ll›k toplam de¤eri %8 ile
mahsup edilerek 3.458.627 ABD Dolar›) mahsup yoluyla ödenmesine karar verilmifl ve söz konusu mahsup ifllemi yap›lm›flt›r. 31 May›s 2007 tarihi itibariyle
bakiye 10.342.312 ABD Dolar› olarak “Di¤er Dönen ve Di¤er Duran Varl›klar” hesaplar›nda yans›t›lan tutar kalan 23 y›lda eflit biçimde giderleflmektedir. 

Ayr›ca, Profesyonel Futbol Tak›m›'n›n 2006-2007 sezonunda UEFA fiampiyonlar Ligi'ne kat›lmas› nedeniyle fiirket'in elde etti¤i gelirler üzerinden 1.419.663
YTL (966.941 ABD Dolar› karfl›l›¤›) ve 551.910 YTL (300.000 Euro karfl›l›¤›) ile fiirket'in y›ll›k gelirlerinin %1,5 oran›ndaki tutar›n›n 300.000 ABD Dolar›'n› geçen
k›sm› olan 551.622 YTL (416.224 ABD Dolar› karfl›l›¤›) tutarlar›n›n toplam› olan 2.523.195 YTL tutar›ndaki ek kira bedeli Futbol A.fi'nin fiirket'e olan borcundan
mahsup yoluyla ödenmifltir.

31 May›s 2006 tarihinde sona eren y›la ait da¤›t›labilir kar›n da¤›t›lmas› neticesinde, Futbol A.fi.'nin hissesi oran›na düflen 13.011.201 YTL tutar›ndaki temettü,
fiirket'in Futbol A.fi.'den olan alacaklar›na karfl›l›k 31 May›s 2007 tarihli mali tablolarda mahsup edilmifltir.

(3) 31 May›s 2007 tarihi itibariyle GS Europa GmbH'den olan ticari olmayan alacaklar tutar› 1.910.082 YTL (1.073.020 Euro Karfl›l›¤›) tutar›nda “Europa Card”
projesi finansman› için verilen borçlardan oluflmaktad›r (31 May›s 2006 - 2.199.993 YTL (1.114.033 Euro karfl›l›¤›)).

31 May›s 2007 tarihi itibariyle fiirket, Kulüp'ten, Futbol A.fi.'den ve Galatasaray Pazarlama A.fi.'den olan toplam YTL alacak tutar› için %19 ile %22 aras›,
yabanc› para alacak tutar› için %9 oran›nda faiz hesaplamakta ve tahakkuk etmektedir (31 May›s 2006 - Yabanc› para alacak tutar› için %9, YTL alacak tutar›
için %16 ile %19 aras›).
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b) 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in iliflkili taraflara olan borçlar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

Borçlar 31 May›s 2007 31 May›s 2006

Temettü borçlar› :
Halka arz edilmifl hisselere iliflkin 67.630 54.441

67.630 54.441

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in iliflkili taraflara uzun vadeli borçlar› bulunmamaktad›r.

‹liflkili taraflarla ifllemler:

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Giderler

Kira Gideri 
Futbol A.fi. 3.183.394 1.620.975

Lisans Ücreti Giderleri
Kulüp 496.567 443.327

Toplam 3.679.961 2.064.302
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31 May›s 2007 31 May›s 2006

Gelirler

Yay›n Hakk› Gelirleri
Kulüp / Türkiye Futbol Federasyonu - 21.127.233
Futbol A.fi. / Türkiye Futbol Federasyonu 23.135.429 -

Sponsorluk Gelirleri
Kulüp 1.275.463 647.485
Futbol A.fi. 203.343 -

Reklam Gelirleri
Kulüp 1.135.738 1.049.997
Futbol A.fi. 500.293 -

‹sim Hakk› Gelirleri
Kulüp 144.673 142.038
Futbol A.fi. 191.536 -
Galatasaray Pazarlama A.fi. 1.023.759 1.095.073

Faiz Gelirleri
Kulüp 5.371.977 2.063.570
Futbol A.fi. 6.395.905 5.984.210
Galatasaray Pazarlama A.fi. 65.194 127.661

Toplam 39.443.310 32.237.267

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR, net

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in uzun ve k›sa vadeli di¤er alacaklar› bulunmamaktad›r.

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in uzun ve k›sa vadeli di¤er finansal yükümlülü¤ü bulunmamaktad›r.

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in k›sa vadeli di¤er yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Gelecek aylara ait gelirler 585.891 503.796
Ödenecek vergi ve fonlar 1.257.955 1.276.834
Gider tahakkuklar› 496.831 -
Sigorta primi karfl›l›klar› 9.675 8.660

2.350.352 1.789.290

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in uzun vadeli di¤er yükümlülükleri bulunmamaktad›r. 
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11. CANLI VARLIKLAR, net 

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

12. STOKLAR, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹NDEN ALACAKLAR VE HAKED‹fi BEDELLER‹, net 

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Di¤er Dönen Varl›klar

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Gelir tahakkuklar› 12.973.402 4.920.444
Gelecek aylara ait giderler 712.223 825.886
Verilen depozito ve teminatlar 81.773 89.434
Di¤er 52.841 75.574

13.820.239 5.911.338

b) Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar

31 May›s 2007 tarihi itibariyle fiirket'in Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar hesab›nda yans›t›lan 15.688.912 YTL tutar› (11.822.918 ABD Dolar› karfl›l›¤›), Kulüp ve
Futbol A.fi. ile ilgili gelecek y›llara ait futbol tak›m› kira ve lisans giderlerinden oluflmaktad›r (Dipnot 9) (31 May›s 2006 - 18.995.344 YTL (12.360.323 ABD Dolar›
karfl›l›¤›)).

16. F‹NANSAL VARLIKLAR, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur). 

17. POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).
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Seri: XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› 
Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

19. MADD‹ VARLIKLAR, net

Maddi varl›klar›n 31 May›s 2007 ve 2006 tarihinde sona eren özel hesap dönemine iliflkin hareketleri afla¤›daki gibidir: 

Girifller/Cari Dönem
31 May›s 2006 Amortisman Gideri Ç›k›fllar 31 May›s 2007

Maliyet
Makine, Tesis ve Cihazlar 1.391 - - 1.391
Döfleme ve Demirbafllar 567.010 33.787 - 600.797
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 1.970 - - 1.970

570.371 33.787 - 604.158

Eksi: Birikmifl Amortisman
Makine, Tesis ve Cihazlar 1.111 139 - 1.250
Döfleme ve Demirbafllar 191.942 59.064 - 251.006
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 1.524 197 - 1.721

194.577 59.400 - 253.977

Net Defter De¤eri 375.794 350.181

Girifller/Cari Dönem
31 May›s 2005 Amortisman Gideri Ç›k›fllar 31 May›s 2006

Maliyet
Makine, Tesis ve Cihazlar 1.391 - - 1.391
Döfleme ve Demirbafllar 385.939 181.071 - 567.010
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 1.970 - - 1.970

389.300 181.071 - 570.371

Eksi : Birikmifl Amortisman
Makine, Tesis ve Cihazlar 973 138 - 1.111
Döfleme ve Demirbafllar 139.757 52.185 - 191.942
Di¤er Maddi Duran Varl›klar 1.328 196 - 1.524

142.058 52.519 - 194.577

Net Defter De¤eri 247.242 375.794

20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).
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Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

21. ALINAN AVANSLAR, net

a) K›sa Vadeli Al›nan Avanslar

31 May›s 2007 tarihi itibariyle, al›nan k›sa vadeli avanslar›n 3.329.379 YTL (2.512.170 ABD Dolar› karfl›l›¤›) tutar›ndaki k›sm› Media Eye Ltd.'den al›nan avanstan (31
May›s 2006 - 6.175.677 YTL (3.999.273 ABD Dolar› karfl›l›¤›)), kalan 1.132.652 YTL tutar›ndaki k›sm› çeflitli sponsorlar›n gelecek dönemki futbol sezonu ile ilgili
yapt›¤› avans ödemelerinden oluflmaktad›r (31 May›s 2006 - 1.270.570 YTL).

8 May›s 2007 tarihinde gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu toplant›s›nda, fiirket ve Media Eye Ltd. aras›nda 25 Temmuz 2005 tarihinde imzalanm›fl olan Acentelik
Sözleflmesi uyar›nca tahakkuk eden tüm komisyon ve fiampiyonlar Ligi gelir pay›n›n Media Eye'a nakden ödenerek, bu sözleflmenin ayn› gruba mensup Saran
Uluslararas› Filmcilik Organizasyon Ticaret Pazarlama A.fi. (Saran Filmcilik) ile sözleflme süresi 1 y›l uzat›lm›fl olarak (2011/2012 sezonunda bitecek flekilde) tekrar
imzalanmas›na karar verilmifl ve sözleflme imzalanm›flt›r. Acental›k sözleflmesi uyar›nca Galatasaray Futbol Tak›m›'n›n dostluk maçlar›, UEFA fiampiyonlar Ligi
eleme maçlar› ve UEFA kupas› maçlar›n›n medya yay›n haklar› ve saha içi reklam haklar›, Saran Filmcilik taraf›ndan komisyon karfl›l›¤› pazarlanmaktad›r. 

b) Uzun Vadeli Al›nan Avanslar

Yoktur. (31 May›s 2006 - 351.885 YTL).

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

23. BORÇ KARfiILIKLARI

a) K›sa Vadeli Borç Karfl›l›klar›

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

b) Uzun Vadeli Borç Karfl›l›klar›

31 May›s 2007 31 May›s 2006

K›dem tazminat› karfl›l›¤› 50.171 41.569

Toplam 50.171 41.569

fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline
son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar
31 May›s 2007 tarihi itibariyle, 1.961 (31 May›s 2006 - 1.771 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
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(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤ K›s›m 29 (Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar)'a uygun olarak fiirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer varsay›mlarla
yap›lan bir hesaplama gerekmektedir. fiirket, k›dem tazminat› karfl›l›¤›n›, Seri:XI, No:25 say›l› Tebli¤ K›s›m 29'a uygun olarak “Projeksiyon Metodu”nu
kullanarak, fiirket'in geçmifl y›llardaki personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›ndaki deneyimlerini baz alarak
hesaplam›fl ve mali tablolara yans›tm›flt›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü
de¤eri hesaplanarak ayr›l›r. Buna ba¤l› olarak 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan aktüer varsay›mlar› afla¤›daki
gibidir:

31 May›s 2007 31 May›s 2006

‹skonto oran› %11,00 %12,00
Tahmin edilen art›fl oran› %5,00 %6,18

1 Haziran 2006 - 31 May›s 2007 ve 1 Haziran 2005 - 31 May›s 2006 tarihleri aras›nda k›dem tazminat› karfl›l›¤› hesab›n›n hareketi afla¤›da sunulmufltur:

31 May›s 2007 31 May›s 2006

Dönem bafl› 41.569 33.376
Cari dönem karfl›l›¤› (faiz ve aktüeryal kar/zarar dahil) 8.602 8.193

Dönem sonu 50.171 41.569

1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren k›dem tazminat› tavan› 2.030 YTL'ye yükseltilmifltir. 

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI ZARAR

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

25. SERMAYE

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir:

Ad› Pay Oran› (%) Tutar› (YTL)

Futbol A.fi. 62,93 1.280.626
Halka Aç›k 37,05 753.967
Di¤er 0,02 407

100,00 2.035.000

Sermaye enflasyon düzeltme fark› 3.827.679

Toplam 5.862.679
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Seri: XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› 
Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

Her hissenin nominal de¤eri 0,001 YTL olup, 31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin grup, adet ve nominal tutarlar›
afla¤›daki gibidir:

Grubu Hisse Adedi Nominal Tutar› (YTL)

A 508.750.000 508.750
B 1.526.249.999 1.526.250
D 1 -

2.035.000.000 2.035.000

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tan›nan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayr›):

Hisse senetleri A, B ve D olarak üç gruba ayr›lm›flt›r. A grubu hisse senedi sahipleri, fiirket Esas Sözleflmesi'nin 14/3 maddesinde öngörüldü¤ü flekilde fiirket'in
yedi kiflilik yönetim kurulu üyeli¤inden alt› adedini belirleme hakk›na sahiptir. B grubu hisse senetlerine tan›nan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktad›r. D grubu
hisse senetleri, malikine yedi kifliden oluflan fiirket yönetim kuruluna bir kifliyi yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterme hakk›n› verir. A ve D grubu hisse
senetleri, ayr›ca malikine birer kifliyi denetçi gösterme hakk›n› verir.

26. SERMAYE YEDEKLER‹

31 May›s 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle fiirket'in sermaye yedekleri 6.749.379 YTL tutar›ndaki özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›ndan oluflmaktad›r:

Sermaye 3.827.679
Yasal yedekler 2.916.667
Ola¤anüstü yedekler 5.033

6.749.379

27. KAR YEDEKLER‹

Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu'na göre birinci tertip yasal
yedekler fiirket'in ödenmifl sermayesinin %20'sine ulafl›ncaya kadar, kanuni net kar›n %5'i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmifl sermayenin
%5'ini aflan da¤›t›lan kar›n %10'udur. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek
için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir. 

FAAL‹YET RAPORU 2007 GALATASARAY 59

5,0  20/11/2007  10:07  Page 59



Galatasaray Sportif S›nai ve Ticari Yat›r›mlar Anonim fiirketi

31 May›s 2007 Tarihinde Sona Eren Özel Hesap Dönemine Ait
Seri: XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› 
Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

28. GEÇM‹fi YIL KARLARI/ZARARLARI

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:

25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK'n›n asgari kar da¤›t›m zorunlulu¤una
iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n
tamam›n›n, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n tamam› da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan mali
tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.

Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 Madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar
zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK'n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek kar rakam›
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl
geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r. Ayr›ca, iç kaynaklardan yap›lacak sermaye art›r›mlar›nda SPK
muhasebe uygulamalar› sonucunda bulunan tutarlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kay›tlardaki tutardan düflük olan› esas al›nacakt›r.

SPK'n›n 18 Ocak 2007 tarih ve 2/53 say›l› karar› ile flirketlere, 2006 y›l› karlar›ndan yapacaklar› kar pay› da¤›t›mlar› ile ilgili olarak, Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤
uyar›nca SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan da¤›t›labilir kar›n en az %20'si (2005 y›l› karlar›na iliflkin
olarak %30) oran›nda kar da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir
kar›n %20'sinden afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle
gerçeklefltirilebilecektir.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ile ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda
kullan›labilecektir.

Kar Paylar›

fiirket'in 25 A¤ustos 2006 tarihli ola¤an genel kurul toplant›s›nda al›nan karar uyar›nca 1 Haziran 2005 - 31 May›s 2006 döneminde teflekkül eden net dönem
kar›n›n, yasal yedekler ayr›ld›ktan sonra kalan 41.437.465 YTL tutar›ndaki da¤›t›labilir kar›n 20.675.594 YTL tutar›ndaki k›sm›n›n 28 A¤ustos 2006 tarihinden
itibaren ortaklara hisse paylar› oran›nda nakden da¤›t›lmas›na, kar›n bakiyesinin ne flekilde da¤›t›laca¤›n›n (da¤›t›l›p da¤›t›lmayaca¤›n›n) en çok 6 ay içerisinde
yap›lacak Ola¤anüstü Genel Kurul'da karar verilmesine oyçoklu¤u ile karar verilmifltir. fiirket hissedarlar›ndan QVT Fund LLP, 25 A¤ustos 2006 tarihindeki
Ola¤an Genel Kurul'da kar›n da¤›t›m›na iliflkin al›nan kararlar›n iptali talebiyle Ekim 2006'da fiirket aleyhine dava açm›flt›r (Bak›n›z Dipnot 31(d)).

Bununla birlikte, fiirket'in 28 Haziran 2007 tarihinde gerçekleflen Ola¤anüstü Genel Kurulu'nda 1 Haziran 2005-31 May›s 2006 dönemine iliflkin da¤›t›lmam›fl olan
20.761.870 YTL tutar›ndaki kar›n, fiirket Ana Sözleflmesi'nin fiirket'in amaç ve faaliyet konusu ile ilgili 4. maddesinde belirtilen konularda ticari ve s›nai
giriflimlerde bulunmak üzere yat›r›m imkanlar›n› de¤erlendirmek amac›yla da¤›t›lmamas›na, oy çoklu¤u ile karar verilmifltir. 
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Hakk›nda Tebli¤"e Göre Haz›rlanm›fl Mali Tablolara ‹liflkin Dipnotlar 
(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› [YTL]) 

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU

Toplam
31 May›s 2007 ABD Dolar› YTL Karfl›l›¤› Euro YTL Karfl›l›¤› YTL Karfl›l›¤›

Haz›r De¤erler 4.027.261 5.337.329 25.900 46.105 5.383.434
Ticari Alacaklar 207.317 274.757 4.953 8.817 283.574
‹liflkili Taraflardan Alacaklar 8.807.750 11.672.911 1.149.928 2.046.988 13.719.899
Di¤er Cari Dönen Varl›klar 3.132.064 4.150.924 4.451.600 7.924.292 12.075.216

Yabanc› para varl›klar›n toplam› 16.174.392 21.435.921 5.632.381 10.026.202 31.462.123

Finansal Borçlar (8.807.750) (11.672.911) - - (11.672.911)
Ticari Borçlar (6.000) (7.952) - - (7.952)
Al›nan Avanslar (3.220.970) (4.268.752) (6.000) (10.681) (4.279.433)
Di¤er Yükümlülükler - - (191.750) (341.334) (341.334)

Yabanc› para yükümlülüklerin toplam› (12.034.720) (15.949.615) (197.750) (352.015) (16.301.630)

Yabanc› para varl›k/(yükümlülük) toplam›, net 4.139.672 5.486.306 5.434.631 9.674.187 15.160.493

Toplam
31 May›s 2006 ABD Dolar› YTL Karfl›l›¤› Euro YTL Karfl›l›¤› YTL Karfl›l›¤›

Haz›r De¤erler 50.704 77.852 9.271 18.297 96.149
Ticari Alacaklar 137.874 211.884 1.177.542 2.325.410 2.537.294
‹liflkili Taraflardan Alacaklar 10.088.046 15.503.308 38.909 76.837 15.580.145
Di¤er Cari Dönen varl›klar 3.091.378 4.750.829 - - 4.750.829

Yabanc› para varl›klar›n toplam› 13.368.002 20.543.873 1.225.722 2.420.544 22.964.417

Finansal borçlar (10.088.046) (15.577.960) - - (15.577.960)
Ticari borçlar (16.000) (24.707) - - (24.707)
Al›nan avanslar (4.356.314) (6.694.783) (550.000) (1.091.365) (7.786.148)

Yabanc› para yükümlülüklerin toplam› (14.460.360) (22.297.450) (550.000) (1.091.365) (23.388.815)

Yabanc› para varl›k/(yükümlülük) toplam›, net (1.092.358) (1.753.577) 675.722 1.329.179 (424.398)

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).
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31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Telsim taraf›ndan fiirket Aleyhine Aç›lm›fl Olan Dava

Telsim taraf›ndan, fiirket aleyhine, sponsorluk sözleflmesini haks›z fesih etmesi nedeniyle, kaybetti¤i dava sonucu May›s 2003'te yapt›¤› 5.712.144 ABD Dolar›
tutar›ndaki ödemenin 3.000.000 ABD Dolar› tutar›ndaki k›sm›n›n haks›z oldu¤u iddias›yla, söz konusu tutar›, ödeme tarihinden itibaren tahakkuk eden faizi ile
birlikte geri almak için 20 May›s 2004 tarihinde bir dava aç›lm›flt›r. 21 fiubat 2005 tarihinde gerçekleflen celsesinde mahkeme bu davan›n reddine karar vermifl, 9
Kas›m 2006 tarihinde bu karar Yarg›tay taraf›ndan onanm›fl, 4 May›s 2007 tarihindeki duruflmada ise davac›lar›n tashihi karar talebi reddedilmifl ve karar
kesinleflmifltir. Bu nedenle fiirket mali tablolar›nda bu dava ile ilgili herhangi bir karfl›l›k ayr›lmas›na gerek yoktur.

b) Ata Menkul De¤erler A.fi. (“Ata Menkul”) taraf›ndan fiirket Aleyhine Bafllat›lm›fl Olan ‹cra Takibi

Sözkonusu dava, Ata Menkul taraf›ndan, Kulüp, fiirket ve Ata Menkul aras›nda 18 Nisan 2000 tarihinde imzalanm›fl olan “Advisory Agreement”›n ihlal edilmifl
oldu¤u iddias›yla aç›lm›flt›r. Bu davada, Ata Menkul 650.000 YTL tutar›nda maddi, 1.000.000 YTL tutar›nda manevi tazminat talebinde bulunmufltur. 17 Kas›m
2000 tarihinde Kulüp, bu dava ile ilgili oluflabilecek tazminat tutar›n›n tamam›n› üzerine devrald›¤›n› fiirket'e taahhüt etmifltir. 30 Eylül 2004 tarihinde, taraflar
aras›nda davaya iliflkin süregelen görüflmeler olumlu neticelenmifl ve taraflar karfl›l›kl› olarak protokol imzalayarak 2.500.000 ABD Dolar› tutar›ndaki borcun befl
eflit taksitle ödenmesi konusunda anlaflmaya varm›fllard›r. Fakat Kulüp ödeme için yap›lan protokole uymam›fl ve neticesinde 21 Kas›m 2005 tarihinde, Ata
Menkul, Kulüp ve fiirket'e karfl› 964.672 ABD Dolar› tutar›nda yeni bir icra takibi bafllatm›flt›r. 31 May›s 2007 tarihli mali tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle icra
takipleri devam etmektedir ve fiirket bu icra takiplerinin sonucunda herhangi bir yükümlülük do¤aca¤›n› öngörmedi¤inden mali tablolar›nda karfl›l›k
ay›rmam›flt›r.

c) Metko A.fi.'nin fiirket Aleyhine Açm›fl Oldu¤u Dava

Metko Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (Metko A.fi.) ve ba¤l› bulundu¤u yurtd›fl› kurulufl Omega Sports S.A. Galatasaray Pazarlama A.fi.'nin sözleflme ile
belirlenmifl yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i iddias› ile 29 Kas›m 2005 tarihinde Galatasaray Pazarlama A.fi., fiirket, Galatasaray Spor Kulübü ve Sportfive
Pazarlama Limited fiirketi aleyhine 341.103 YTL'lik menfi tespit, alacak ve takas davas› açm›flt›r. Öte yandan, fiirket'in Metko A.fi.'den ayn› tutarda alaca¤› mevcut
olup, Metko A.fi. sözkonusu anlaflmazl›k dolay›s›yla 31 May›s 2007 tarihi itibariyle bu alaca¤› henüz ödememifltir. fiirket, Metko A.fi.'den 341.103 YTL tutar›ndaki
alaca¤› için 23 Aral›k 2005 tarihinde icra takibi bafllatm›flt›r. Yap›lan icra takibine Omega Spor S.A. ve Metko A.fi. taraf›ndan avukat arac›l›¤› ile itiraz edilmifl ve
yap›lan bu itiraz üzerine icra takibi durmufltur. Söz konusu  itiraz›n iptal edilerek icra takibine devam edilebilmesi ve alaca¤›n tahsili için fiirket taraf›ndan 28
Mart 2006 tarihinde Omega Spor S.A. ve Metko A.fi. aleyhine itiraz›n iptali, takibin devam› ve %40 icra inkar tazminat› ödenmesine iliflkin dava aç›lm›flt›r.
Davayla ilgili 21 Aral›k 2006 tarihli duruflmada bahsedilen iki davan›n birlefltirilmesine karar verilmifltir. 19 Temmuz 2007 tarihinde yap›lan son duruflmada
inceleme raporunun dosyaya sunulmamas› nedeniyle bir sonraki duruflman›n 19 Kas›m 2007 tarihinde gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir. fiirket, mali
tablolar›nda ilgili davalar›n sonucunda herhangi bir yükümlülük do¤aca¤›n› öngörmedi¤inden karfl›l›k ay›rmam›flt›r. 

Ayr›ca, fiirket taraf›ndan Omega Spor S.A. ve Metko A.fi. aleyhine daha önceden imzalanan lisans sözleflmesinin flartlar›na uyulmad›¤› gerekçesiyle, lisans
sözleflmesinin 8. maddesi uyar›nca 200.000 ABD Dolar› cezai flart bedelli ve fiirket'in u¤ram›fl oldu¤u maddi zararlara karfl› tüm fazlaya dair haklar sakl›
tutularak 1.000 YTL maddi tazminat talepli dava 6 Nisan 2006 tarihi itibariyle aç›lm›flt›r. Davayla ilgili en son duruflma 21 Kas›m 2006 tarihinde gerçekleflmifl ve
bunun sonucunda daval› taraflar da 160.000 Euro tazminat talepli karfl› dava açm›flt›r. ‹lgili dava, delillerin toplanmas› aflamas›nda olup bir sonraki
duruflmas›n›n 10 Ekim 2007 tarihinde gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir.

d) QVT Financial LLP Taraf›ndan fiirket Aleyhine Aç›lm›fl Dava

fiirket'in halka aç›k hisselerinin maliklerinden QVT Financial LLP, fiirket'in 25 A¤ustos 2006 tarihinde yap›lm›fl Ola¤an Genel Kurulu'nda al›nan 4 ve 5 nolu
kararlar›n (1 Haziran 2005 - 31 May›s 2006 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmas› ve kar da¤›t›m› ile ilgili) iptali talebi ile fiirket aleyhine dava
açm›flt›r. ‹lgili davan›n 12 Temmuz 2007 tarihli son duruflmas›nda davac› taraf›n tedbir talebi reddedilmifl olup, Genel Kurul'da al›nan karar›n iptaline gerek olup
olmad›¤› konusunda bilirkifli incelemesi yap›lmas›na ve bir sonraki duruflman›n 20 Kas›m 2007 tarihinde gerçeklefltirilmesine karar verilmifltir. 

e) Aktifler Üstündeki Sigorta Tutar›

Aktif de¤erler içinde yer alan kasa mevcudu ve maddi varl›klara iliflkin sigorta tutar› 960.310 YTL'dir (31 May›s 2006 - 2.982.325 YTL).
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32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR

Kredi ve davalarla ilgili bilanço tarihinden sonra gerçekleflen olaylar Not 6 ve 31'de aç›klanmaktad›r. 

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

a) Sat›fl gelirleri, net

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

b) Sat›fllar›n Maliyeti

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

c) Hizmet Gelirleri, net

fiirket'in 31 May›s 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren özel hesap dönemlerinde gerçeklefltirmifl oldu¤u sat›fllar afla¤›daki yurtiçi ve yurtd›fl› hizmet sat›fllar›ndan
oluflmaktad›r:

1 Haziran 2006 - 1 Haziran 2005 -
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Yay›n hakk› gelirleri 39.563.699 23.457.625
Sponsorluk gelirleri 10.532.346 8.476.503
‹sim hakk› gelirleri 7.050.493 4.290.063
Reklam gelirleri 5.178.484 6.496.366
UEFA performans gelirleri 6.590.004 -

68.915.026 42.720.557

d) Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler, net

Yoktur (31 May›s 2006- Yoktur).
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37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

a) Sat›fl, Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri

1 Haziran 2006- 1 Haziran 2006-
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Kira gideri (futbol tak›m› kiralar› ve lisans ücretleri dahil) (Dipnot 9) 3.709.666 2.090.643
Personel giderleri 684.963 584.021
Sat›fl ve pazarlama giderleri 1.601.056 3.208.033
Komisyon giderleri 1.811.731 1.142.352
Dan›flmanl›k giderleri 286.522 219.868
Amortisman gideri 59.400 52.519
Di¤er 415.175 570.552

8.568.513 7.867.988

b) Amortisman Giderleri ve ‹tfa Paylar›

1 Haziran 2006- 1 Haziran 2005-
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Sat›fl, pazarlama ve genel yönetim giderleri 59.400 52.519

59.400 52.519

c) Personel Giderleri 

1 Haziran 2006- 1 Haziran 2005-
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Maafl ve ücretler 550.753 481.372
SSK iflveren hissesi 62.260 53.868
K›dem tazminat› karfl›l›¤› 8.602 8.193
Di¤er 63.323 40.588

684.938 584.021

31 May›s 2007 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri menfaatler toplam› 105.201 YTL (31 May›s 2006 - 164.914 YTL) tutar›ndad›r.
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R VE KARLAR/G‹DER VE ZARARLAR

a) Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

1 Haziran 2006- 1 Haziran 2005-
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Faiz geliri (Dipnot 9) 12.859.058 8.309.360
Kur fark› geliri 4.241.611 6.596.058
Repo faiz geliri 871.513 138.100
Reeskont geliri 736.155 350.650
Di¤er 188.911 271.423

18.897.248 15.665.591

b) Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

1 Haziran 2006- 1 Haziran 2005-
31 May›s 2007 31 May›s 2006

Kur fark› gideri 6.996.814 4.239.894
Reeskont gideri 1.026.197 539.057

8.023.011 4.778.951

39. F‹NANSMAN G‹DERLER‹

31 May›s 2007 tarihinde sona eren özel hesap döneminde fiirket'in finansman giderleri 1.023.751 YTL'dir (31 May›s 2006 - 168.172 YTL).

40. NET PARASAL POZ‹SYON KARI/ZARARI

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

41. VERG‹LER

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

31 May›s 2007 tarihi itibariyle hisse bafl›na kazanç 0,0345 YTL'dir (31 May›s 2006 - 0,0224 YTL).
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43. ÖZSERMAYE DE⁄‹fi‹M TABLOSU
Özsermaye

Enflasyon Net Geçmifl
Düzeltmesi Yasal Ola¤anüstü Dönem Y›llar

Sermaye Farklar› Yedekler Yedekler Kar› Karlar› Toplam

31 May›s 2006 itibariyle bakiye 2.035.000 6.749.379 13.876.245 9.152 45.571.037 2.293.559 70.534.372

Geçmifl y›l karlar›na transfer - - - - (45.571.037) 45.571.037 -
Yasal yedeklere transfer - - 2.057.385 - - (2.057.385) -
Temettü - - - - (20.675.593) (20.675.593)
Net dönem kar› - - - - 70.196.999 - 70.196.999

31 May›s 2007 itibariyle bakiye 2.035.000 6.749.379 15.933.630 9.152 70.196.999 25.131.618 120.055.778

Özsermaye
Enflasyon Net Geçmifl

Düzeltmesi Yasal Ola¤anüstü Dönem Y›llar
Sermaye Farklar› Yedekler Yedekler Kar› (*) Karlar› (*) Toplam

31 May›s 2005 itibariyle bakiye 2.035.000 6.749.379 11.122.984 9.152 - 32.671.945 52.588.460

Yasal yedeklere transfer - - 2.753.261 - - (2.753.261) -
Temettü - - - - - (27.625.125) (27.625.125)
Net dönem kar› - - - - 45.571.037 - 45.571.037

31 May›s 2006 itibariyle bakiye 2.035.000 6.749.379 13.876.245 9.152 45.571.037 2.293.559 70.534.372

(*) 31 May›s 2006 tarihinin, fiirket'in mali tablolar›n› SPK'n›n Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine uygun
olarak haz›rlad›¤› ilk oniki ayl›k özel hesap dönemi olmas› nedeniyle, 31 May›s 2005 tarihinde sona eren y›la ait kar, geçmifl y›l karlar› hesab› alt›nda
gösterilmifltir.
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44. NAK‹T AKIM TABLOSU

31 May›s 2007 31 May›s 2006

A. ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Net kar 70.196.999 45.571.037
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar› 59.400 52.519
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü karfl›l›¤› 8.602 8.193
Finansal borçlardan kaynaklanan faiz giderleri 1.023.751 168.172
Gerçekleflmemifl kur fark› gideri (iliflkili kurulufllardan alacaklar) 1.751.200 2.052.537
Gerçekleflmemifl kur fark› geliri (finansal borçlardan kaynaklanan) (1.751.200) (2.127.905)
Faiz gelirleri (12.859.058) (8.309.360)
Gelecek aylara ait giderler (futbol tak›m› kira ve lisans giderleri) 712.224 -

‹flletme sermayesindeki de¤iflikliklerden önceki faaliyet kar› 59.141.918 37.415.193

‹flletme sermayesindeki de¤ifliklikler:
Ticari alacaklar, net 723.847 (1.074.832)
‹liflkili taraflardan alacaklar, net (34.648.958) (38.348.461)
Di¤er cari/dönen varl›klar (7.908.902) (181.257)
Ticari borçlar, net (4.143) (370.247)
‹liflkili taraflara borçlar, net 13.189 5.511
Di¤er yükümlülükler, net 561.062 297.604
Al›nan avanslar (3.336.101) 990.535
Borç karfl›l›klar› - (71.383)

Esas faaliyetlerden sa¤lanan nakit 14.541.912 (1.337.337)

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Maddi varl›k sat›n al›mlar› (33.787) (181.071)

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (33.787) (181.071)

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI

Nakit ödenen temettü (7.664.392) (4.425.484)
Ödenen faiz (50.393) -
Ödenen k›sa vadeli finansal borçlar (anapara) (3.127.206) -
Al›nan k›sa ve uzun vadeli finansal borçlar - 13.357.250

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit (10.841.991) 8.931.766

Haz›r de¤erlerde meydana gelen net art›fl (azal›fl) 3.666.134 7.413.358
Dönem bafl› haz›r de¤erler mevcudu 7.885.700 472.342

Dönem sonu haz›r de¤erler mevcudu 11.551.834 7.885.700
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45. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

Yoktur (31 May›s 2006 - Yoktur).
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