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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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‹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'de 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 kâr›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 fiirkete 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 belirlemek 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.


