GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ’NİN 28.12.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 28.12.2021 Salı günü saat
14:00’da, Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Sarıyer -İSTANBUL
adresinde yapılacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula
fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza
Sertifikası’na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay
sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası’na sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK
Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve
güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden
elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz
veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012
tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında
Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak
işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak
etmeleri mümkün olmayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (“eGKS”) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı
kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (EK-1) uygun olarak düzenlemeleri veya
vekaletname örneğini Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu Seyrantepe
Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya http://sportif.galatasaray.org/
adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 30.1 sayılı
‘Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (‘Tebliğ’)
öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve internet
sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış
vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ’de
belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri
çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden vekil tayini durumunda ekteki
vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla
veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil
tayin edebilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel
Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya
temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay
sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya
ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan
www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı
pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak
ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır.
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29.maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada
işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının
saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz’in toplantı saatinden önce toplantı
mahallinde hazır bulunması rica olunur.
01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar, Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı
yapılmaması hakkındaki teklifi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (Faaliyet
Raporu içinde), Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme
dokümanı, vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket
merkezinde, http://sportif.galatasaray.org/ adresindeki Şirket internet sitesinde ve
www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformunda sayın ortaklarımızın tetkikine
hazır tutulmaktadır.
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” (II-17.1) uyarınca yapılması
gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış
olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.
1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık
Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden
Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirketin 2.700.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı
ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 540.000.000.-TL’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 0,01.-TL
itibari değerde 54.000.000.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay
sahibinin 1 oy hakkı vardır.
Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi hükmü uyarınca;
(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: Şirket Yönetim Kurulu’nun
6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere Genel
Kurul tarafından seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından
atanan üyelerden birinin üyeliğinin boşalması halinde, yerine yine (A) grubu pay sahipleri
tarafından aday gösterilen ve kanunen gerekli nitelikleri haiz bir üye geçici olarak Yönetim

Kurulu’na seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler dışında kalan
yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından aday gösterilir.
Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi 3.fıkrası “Pay Gruplarına ilişkin imtiyazlar”
başlıklı hükmü uyarınca,
(A) grubu paylar, malikine 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu üyelerinden 6 (altı) adedini
belirlemek hakkı verir. Bu nedenle 7 (yedi) kişilik Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 (altı) üyesi
(A) gurubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sermaye Piyasası
mevzuatı uyarınca bağımsız üye seçimine ilişkin hükümler saklıdır.
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır
ORTAĞIN TİCARET
ÜNVANI ADI SOYADI
Galatasaray Spor Kulübü
Derneği
Galatasaray Spor Kulübü
Derneği
Halka Açık Kısım
TOPLAM

GRUBU

SERMAYEDEKİ
PAYI (TL)

SERMAYEDEKİ
PAYI
(%)

A
135.000.000,00

%25,00

189.050.729,68
215.949.270,32
540.000.000,00

%35,01
%39,99
%100,00

B
B

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya
Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri
Hakkında Bilgi:
Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik
bulunmamaktadır.
Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum
açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki http://sportif.galatasaray.org/ adresinden
ulaşılabilir.
3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya
Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa
İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma
Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi,
Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi
Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Faaliyet dönemini içerisinde görevlerinden ayrılmak durumunda bulunan üyelerin yerine
atanan yeni üyelerin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanı EK-2 de yer almaktadır.
4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:
28.12.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
01.06.2020-31.05.2021 HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
( 28 Aralık 2021)
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar
alınması,
2- Toplantı karar ve tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
verilmesi,
3- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4- Şirketin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının
okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu’nun kar
dağıtımı hakkındaki teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
6- İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca
atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak,
onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
7- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu
Üyelerinin ibra olunması hususunun müzakere edilerek karar alınması,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri aylık brüt ücretlerinin
belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi
hususunda müzakere ve karar alınması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde
yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi
verilmesi,
12- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,
13- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Döneminde Şirketin yaptığı bağış ve yardımlar
hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
01.06.2021-31.05.2022 Hesap Dönemi için bağış üst sınırının tespit edilerek karara
bağlanması,
14- 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Döneminde Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ
GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin 28.12.2021 Salı günü, saat
14:00’da “Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Huzur Mah. Seyrantepe- İstanbul”
adresinde yapılacak olan, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul
toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte
bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak
tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri
seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi
özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen
seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi
durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini
belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*)
Kabul
Red Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının
oluşturulması hususunda müzakere
ve karar alınması,
2. Toplantı karar ve tutanaklarının
imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu ve Bağımsız
Denetim Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaya sunulması,

4. Şirketin 01.06.2020-31.05.2021
Hesap Dönemine ilişkin finansal
tablolarının okunması, müzakere
edilmesi ve onaya sunulması,

5. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Dönemine ilişkin Şirket Yönetim
Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki
teklifinin müzakere edilerek karar
alınması,
6. İstifa eden Yönetim Kurulu
üyelerinin yerine TTK 363. madde
hükmü uyarınca atanan Yönetim
Kurulu Üyelerinin asaletlerinin
Genel Kurulun tasvibine sunularak,
onaylanması hususunda müzakere
ve karar alınması,
7. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Dönemi faaliyetlerinden dolayı
Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra
olunması hususunun müzakere
edilerek karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
hususunda müzakere ve karar
alınması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince 01.06.2021-31.05.2022
Hesap Dönemi için Bağımsız
Denetim
Kuruluşunun
seçimi
hususunda müzakere ve karar
alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve
396.
maddelerinde
yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin
verilmesi,

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin
1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel
Kurul’a bilgi verilmesi,

12. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Dönemine ilişkin olarak; Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri
kapsamında “İlişkili Taraflarla”
yapılan işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi,

13. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Döneminde Şirketin yaptığı bağış
ve yardımlar hakkında tutar ve
yararlanıcılar bakımından Genel
Kurul’un
bilgilendirilmesi,
01.06.2021-31.05.2022
Hesap
Dönemi için bağış üst sınırının
tespit edilerek karara bağlanması,
14. 01.06.2020-31.05.2021 Hesap
Döneminde Şirketin 3. Kişiler
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek
ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş
olduğu gelir ve menfaatler hakkında
pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek, temenniler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir
karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık
haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar
burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği
payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil
tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.

EK-2 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ
ÜYE ADAYININ BAĞIMSIZLIK BEYANI

Nihat Kırmızı (Yönetim Kurulu Üyesi)
1978 yılında doğan Nihat Kırmızı Lisans ve Yüksek lisans eğitimini iletişim ve Finans
alanlarında tamamlamıştır İç Kontrol, İç Denetim, Katılım finans konularında çalışmalar
yapmıştır.Doğa Sigorta yönetim kurulu başkanı olan Nihat Kırmızı aynı zamanda İstanbul
Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. Doğa Hospital Hastaneleri, Doğa
akademi, Mesleğim eğitim kurumları, Berk Anadolu lisesi, Mesleğim sağlık anadolu lisesi
gibi sektöründe güçlü kurumların da kurucularındandır. Nihat Kırmızı, vakıf, dernek, kulüp
gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev almıştır Kırmızının Girişimci olarak
başlattığı şirketlerde bugün 1500 ün üzerinde personel görev yapmakta, bu şirketler sağlık,
eğitim, sigortacılık, finans, gıda, bilişim alanları başta olmak üzere çeşitli sektörlerde 12
bölge müdürlüğü 2000 üzerinde acente ve bayi ağıyla 81 ilde hizmet vermektedir.
TÜSİAD üyesi de olan Nihat Kırmızı, Galatasaray kongre üyeliği ve GSYİAD üyeliğini
aktif olarak devam ettirmektedir. Nihat Kırmızı; Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Hüseyin Ural Aküzüm (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Galatasaray Lisesi, Fransa'da Montpellier Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Marmara Hukuk
Fakültesi'nde eğitim gördü. Halen avukat ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
2011-2018 arasında Galatasaray Spor Kulübü ve Bağlı Ortaklıklarında muhtelif görevler
üstlenmiştir. Evli, 1 çocuk babası; Fransızca, İngilizce, Azerbaycan Türkçesi biliyor.

EK-3: KAR DAĞITIM TEKLİFİ
Yönetim Kurulu, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.202031.05.2021 Hesap Dönemi konsolide mali tablolarında zarar gerçekleşmiş olması
nedeniyle, 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul
toplantısında kar dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

