GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
1 HAZİRAN 2013-31 AĞUSTOS 2013
3 AYLIK ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,
31 Ağustos 2013 tarihinde sona eren 1 Haziran 2013 - 31 Ağustos 2013 3 aylık özel ara
hesap dönemi faaliyetlerimize ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II, No:14.1
sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” gereğince
hazırlanan 3 aylık özel ara hesap dönemi Faaliyet Raporu’muzu bilgilerinize sunuyoruz.
Anılan Tebliğ Madde 8 (3) çerçevesinde bu raporda 1 Haziran 2013 - 31 Ağustos
2013 tarihleri arasındaki 3 aylık özel hesap dönemini ilgilendiren önemli olaylara yer
verilmiş olup 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 dönemi için hazırlanan faaliyet
raporumuzda belirtilen diğer hususlarda önemli bir değişiklik yoktur. Raporumuzun
ekinde Şirket’imize ait konsolide mali tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar yer almaktadır.
Konsolide Mali Tablolar, 31 Ağustos 2013 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibarıyla Özet Ara
Dönem Konsolide Finansal Durum Tabloları ve 1 Haziran 2013 - 31 Ağustos 2013 ve 1
Haziran 2012-31 Ağustos 2012 tarihleri arası Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer
Kapsamlı Gelir Tabloları olarak karşılaştırmalı sunulmaktadır.
Galatasaray Sportif, Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı’nın Türk futbol tarihine
kazınan başarılarını ticari gelirlere yansıtacak profesyonel bir marka pazarlama şirketine
duyulan ihtiyaç sonucu kurulmuştur. Medya, sponsorluk, lisanslı ürün ve reklam
haklarının parasal değerini en üst düzeye çıkarmak misyonuyla faaliyet göstermektedir.
Hızla gelişen medya ve eğlence sektörlerinde sahip olduğu payı artırmak, Galatasaray
Sportif A.Ş.’nin vizyonunu oluşturur.
Galatasaray Sportif A.Ş., Galatasaray markasını profesyonel bir yapı altında ve uzun
vadeli bir perspektifle yönetmektedir. Bu amaçla, belirsizliklere ve dalgalanmalara karşı
dirençli finansman kaynaklarını kullanan bir gelir modeliyle çalışmaktadır.
Türkiye’nin en değerli markalarından birinin pazarlama haklarına sahip olan Galatasaray
Sportif A.Ş., bu markanın ticari potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
Dinamik profesyonel yönetim kadrosuyla Şirket, hızla gelişmekte olan medya pazarlama
sektöründe daha büyük paylar alabilecek konumda ve güçtedir.
Kazandığı sportif başarılarla Avrupa’da en çok tanınan Türk kulübü ve markası olan
Galatasaray, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyerek 1997 yılında şirketleşme sürecini
başlatmıştır.
80’li yıllardan bugüne dünyada futbol ekonomisinin hızla gelişmesi, futbolun eğlence
sektörünün odağı haline gelmesi ve artan rekabet ortamı Avrupa’nın önde gelen futbol
kulüplerinin şirketleşme sürecini başlatmıştır. Modern futbolun beşiği İngiltere’de
hızlanan bu süreç, kulüplerin pazarlama odaklı ve profesyonel yönetimlere sahip kurumsal
yapılara dönüşmesinin yolunu açmıştır.
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Bu amaçla Galatasaray Sportif A.Ş., Kasım 1997’de Galatasaray markasının pazarlama
faaliyetlerini üstlenen bir pazarlama yönetim şirketi olarak kurulmuştur.
Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olan bu girişim, Galatasaray markasının profesyonel
bir yapı altında, uzun vadeli bir perspektifle yönetilmesini, belirsizliklere ve
dalgalanmalara karşı korunmuş istikrarlı finansman kaynaklarının yaratılmasını
hedefleyen bir gelir modeli oluşturulmasını sağlamıştır.
Yeniden yapılanma ve kurumsallaşma sürecinde geçen oniki yılın sonunda Galatasaray
markasının gerek Türkiye gerekse Avrupa’daki rekabetçi konumunu daha güçlü, kalıcı ve
sürekli hale getirebilmek ve dünyadaki hızlı büyümeye daha iyi ayak uydurabilmesini
sağlamak için Galatasaray Futbol A.Ş. ‘nin marka yönetimini üstlenen Sportif A.Ş. ile
birleşme talebine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiş olup karar 2010/31
sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanmıştır. Şirket’in 31 Ağustos 2010 tarihinde
gerçekleşen Genel Kurulu’nda birleşme kararı alınmış ve 7 Eylül 2010 tarihinde tescil
edilmiş olup 16 Eylül 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Bu birleşme ile Galatasaray Spor Kulübü’nün uluslararası rekabet gücünün artırılması,
Galatasaray taraftarlarına daha etkin hizmet verilmesi, futbolun tüm mali, ticari ve sportif
faaliyetlerinin en iyi biçimde yönetilmesi, Galatasaray markasının yurt içi ve yurt
dışındaki ününün artırılması, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Galatasaray Spor
Kulübü’nün Avrupa’nın ilk 10 kulübü arasına girmesi hedeflenmektedir.
Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine ve bu kişilerin görevlerine ilişkin tablo aşağıda yer
almaktadır:
Adı Soyadı

Görevi

Ünal Aysal

Yönetim Kurulu Başkanı

Adnan Nas

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğan Cansızlar

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Bahadır Kaleağası

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat İlbak

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Atila Kurama

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Helvacı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı komiteler ve görevleri hakkında bilgiler
Kurumsal Yönetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Doğan Cansızlar (Başkan)

Doğan Cansızlar (Başkan)

Mehmet Bahadır Kaleağası (Üye)

Adnan Nas (Üye)

Mehmet Bahadır Kaleağası (Üye)

Adnan Nas (Üye)

--

--

Mehmet Atila Kurama (Üye)

--

--

İlhan Helvacı (Üye)

Şirketimiz Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyeliği görevinden istifa eden Sayın Özkan
Olcay'ın istifasının kabulüne, istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Doğan
Cansızlar'ın T.T.K. 363 maddesi uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyesi
olarak, ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere atanmasına, keyfiyetin Ticaret Siciline
tescil ve ilan ettirilmesine ve Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyeliği görevinden istifa eden
Sayın Ümit Özdemir'in istifasının kabulüne 26 Haziran 2013 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.
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Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sayın Ali Dürüst’ün istifasının
kabulüne, istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın T.T.K.
363 maddesi uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak, ilk genel kurula kadar
görev yapmak üzere atanmasına, keyfiyetin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine,
Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, 5 Temmuz 2013 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.
Sayın Ümüt Özdemir'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyeliğine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla yaptığı değerlendirme
sonucunda Yönetim Kurulumuza önerdiği, Mehmet Bahadır Kaleağası'nın T.T.K. 363
maddesi uyarınca Gerçek Kişi Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyesi olarak, ilk genel kurula
kadar görev yapmak üzere atanmasına 6 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu
toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sayın Abdurrahim Albayrak'ın
istifasının kabulüne, istifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim
Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi sıfatıyla yaptığı değerlendirme sonucunda
Yönetim Kurulumuza önerdiği Mehmet Atila Kurama'nın T.T.K. 363 maddesi uyarınca
Gerçek Kişi Yönetim Kurulu (Bağımsız) üyesi olarak, ilk genel kurula kadar görev
yapmak üzere atanmasına, keyfiyetin Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, Kamuyu
Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, 27 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV No: 56 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'e
değişiklik getiren diğer Tebliğler gereğince oluşturulmuş olan Şirket Denetim Komitesi'ne
Başkan olarak vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinden Doğan
Cansızlar'ın ve Üye olarak vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinden
Mehmet Bahadır Kaleağası'nın atanmasına, Denetim Komitesi'nin, ilgili Tebliğ hükümleri
kapsamında çalışmasına, Komite'nin görev alanı ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının
Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve çalışma esaslarının ise Şirketimiz
Yönetim Kurulu tarafından belirlendikten sonra yine Şirketimiz internet sitesinde
yayınlanmasına, yapılan atamaların Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına, 29
Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile karar
verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV No: 56 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'e
değişiklik getiren diğer Tebliğler gereğince oluşturulmuş olan Şirket Kurumsal Yönetim
Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinden
Doğan Cansızlar'ın ve Üye olarak vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden
Adnan Nas'ın atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, ilgili Tebliğ hükümleri
kapsamında çalışmasına, Komite'nin görev alanı ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının
Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına ve çalışma esaslarının ise Şirketimiz
Yönetim Kurulu tarafından belirlendikten sonra yine Şirketimiz internet sitesinde
yayınlanmasına, yapılan atamaların Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına 29
Ağustos 2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile karar
verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV No: 56 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğ'e
değişiklik getiren diğer Tebliğler gereğince oluşturulmuş olan Şirket Riskin Erken
Saptanması Komitesi'ne Başkan olarak vazife yapmak üzere Yönetim Kurulu Bağımsız
üyelerinden Mehmet Bahadır Kaleağası'nın ve Üye olarak vazife yapmak üzere Yönetim
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Kurulu üyelerinden Atilla Kurama, Adnan Nas ve İlhan Helvacı'nın atanmalarına, Riskin
Erken Saptanması Komitesi'nin, ilgili Tebliğ hükümleri kapsamında çalışmasına,
Komite'nin görev alanı ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının Şirketimiz internet
sitesinde yayınlanmasına ve çalışma esaslarının ise Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
belirlendikten sonra yine Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmasına, yapılan atamaların
Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasına 29 Ağustos 2013 tarihinde yapılan
Yönetim Kurulu toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul’ca kararlaştırılan aylık olarak 1.000 TL
net ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyeleri ise, kar payı dahil, her nam altında olursa olsun
herhangi bir ücret almazlar.
31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla Şirket’in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDAR

SERMAYE
MİKTARI
TL

HİSSE ADEDİ

HİSSE
CİNSİ

%

Galatasaray Spor Kulübü

3.485.105,50

348.510.550,00

A

25,00%

Galatasaray Spor Kulübü

4.188.036,35

418.803.635,00

B

30,04%

Halka Açık Kısım

6.266.866,21

626.686.621,00

B

44,96%

Selahattin Beyazıt

59,12

5.911,90

B

0,00%

Ali Uras

59,12

5.911,90

B

0,00%

Ali Tanrıyar

59,12

5.911,90

B

0,00%

Alp Yalman

59,12

5.911,90

B

0,00%

Faruk Süren

59,12

5.911,90

B

0,00%

Şahap Kocatopçu

57,50

5.750,00

B

0,00%

Eşfak Aykaç

57,50

5.750,00

B

0,00%

Mehmet Helvacı

1,62

161,90

B

0,00%

Mehmet Cansun

1,62

161,90

B

0,00%

TOPLAM

13.940.421,90

1.394.042.189,30

100,00%

25 Eylül 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuata gore hazırlanan Şirketimizin 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 özel hesap dönemi
yıllık konsolide mali tablolarında zarar çıktığı için kar dağıtılmaması hususunun yapılacak
Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere teklif edilmesine mevcudun oybirliği
ile karar verilmiştir.
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İşletmenin Sürekliliği
31 Ağustos 2013 tarihi itibariyle bağlı ortaklıkların ve bireysel olarak Şirket’in yasal kayıtlı
sermayesi ve özkaynaklarının durumu aşağıdaki gibidir:

31 Ağustos 2013
Kayıtlı
Sermaye
Galatasaray Sportif
Galatasaray Mağazacılık
Galatasaray Gayrimenkul
Galatasaray İletişim

Sermaye+Kanuni
Yedek Akçeler

Özkaynaklar

13.940.422

41.180.807

(122.385.316)

8.650.000

8.954.205

18.153.563

210.000

272.869

(3.950.877)

50.000

58.494

(302.305)

Şirket’in 31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla TTK’nin 376. maddesi karşısındaki durumu ise
aşağıdaki gibidir;

31 Ağustos 2013
Değerleme Raporu Sonucuna Göre Oluşan Fon
Lisans Sözleşmeleri

650.485.547

Maddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları

213.308.842

31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar

(122.385.316)

Değerleme Raporu Sonucuna Göre Ulaşılan Özermaye

741.409.073

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi karşısında Teknik İflas durumunu tespit etmek
amacıyla varlıkların tahmini satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği yasal bilanço hazırlamıştır.
Şirket maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans
bedellerinin tespiti için 31 Mayıs 2013 tarihi itibari ile içsel bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma
kapsamında:


Yeni sezonda veya son zamanlarda bedelli olarak alınan profesyonel futbolcular için ödenen
bonservis bedelleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir.



31 Mayıs 2013 tarihinden sonra satılan profesyonel futbolcuların satışından elde edilen
bonservis bedelleri gerçeğe uygun değer olarak kabul edilmiştir.



Diğer profesyonel futbolcular için ise futbolcu değerleri üzerinde çalışma yapan ve sektörde
genel kabul görmüş internet portallarında yer alan değerler baz alınarak çalışma yapılmıştır.

Bu çalışma sonucunda 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla değer tespitine tabi tutulan maddi olmayan
duran varlıklar altında muhasebeleştirilen profesyonel futbolcu lisans sözleşmelerinin değeri
114.800.000 Avro (277.907.840 TL) olarak belirlenmiştir.
Ayrıca, Şirket, 10 Mart 2011 tarihinde değerleme yapan bağımsız bir yabancı kuruluşa futbol
takımı birimi için değerleme çalışması yaptırmıştır. Yapılan değerleme çalışmasında 63.650.000
TL olarak tespit edilen alt yapı birimi değerinin kalan lisans süresi üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanan net bugünkü değeri 54.102.500 TL olarak
belirlenmiştir. Bununla birlikte maddi olmayan duran varlıklar altında muhasebeleştirilen futbol
takımı toplam değeri 332.010.340 TL olarak belirlenmiştir.
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Ek olarak Şirket, lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam
gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının değerinin tespiti için içsel bir çalışma yapmıştır. Bu
kapsamda 11 Haziran 2012 tarihinde bağımsız bir şirket tarafından hazırlanan değerleme
raporunda kullanılan geleceğe dönük nakit akışları baz alınarak 31 Mayıs 2013 tarihi itibari ile
lisansın tahmini değerinin tespiti güncellenmiştir.


Lisans Sözleşmesi çerçevesinde 2029-2030 dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme
kapsamındaki sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit akışları
kullanılmıştır.



İndirgeme oranı olarak Şirket, ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini hesaplayıp %10,51
oranını kullanmıştır. Oran hesaplamasında risksiz faiz oranı olarak 2030 vadeli eurobond
faiz oranı kullanılmıştır.

Çalışmaya konu edilen ve lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam
gelirlerinden elde edeceği nakit akışlarının %10,51 indirgeme oranı ile net bugünkü değeri
348.580.219 ABD Doları (650.485.547 TL) olarak tespit edilmiş ve yukarıda bahsedilen yasal
bilanço hazırlanmasında tahmini lisans bedeli dikkate alınmıştır.
Buna göre maddi olmayan duran varlıklar üzerinden hesaplanan 31 Mayıs 2013 tarihindeki
332.010.340 TL tutarındaki değer ile 31 Ağustos 2013 tarihindeki 118.701.498 TL tutarındaki
kayıtlı değer arasındaki 213.308.842 TL tutarındaki değer artışı ve 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla
belirlenen lisans ile doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden
kaynaklanan 650.485.547 TL tutarındaki tahmini lisans bedelinden kaynaklanan değer artışı
özkaynaklar üzerinde yansıtılınca özkaynakların değeri pozitif 741.409.073 TL çıkmaktadır.
Şirket varlıkları yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK’nın 376.
maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte, Şirket yönetimi gelirlerin artırılması yönünde önlemler almaya başlamıştır. Bu
kapsamda Şirket, 9 Şubat 2012 ve 26 Nisan 2012 tarihli devir sözleşmeleri ile Galatasaray Spor
Kulübü Derneği ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı VIP koltuk ve
locaların pazarlama hakları ve gelirlerinin Şirket’e devri için anlaşma yapmıştır. Bu vesileyle
2014-2030 yılları arasında ilgili VIP koltuk ve loca pazarlama hak ve gelirlerinin Şirket mali
tablolarında olumlu etki yaratması hedeflenmektedir. Ayrıca Şirket, SPK tarafından 12 Şubat
2013 tarihinde açıklanan ilke kararına ve 11 Eylül 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı’na uygun
olarak nakit sermaye artışı çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu önlemlerin yanı sıra, Şirket'in ana ortağı durumunda olan Galatasaray Spor Kulübü Derneği,
Şirket'in mali yapısının güçlenmesi, mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte
herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için Şirket'e
gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını 6 Eylül 2013 tarihli destek mektubu ile taahhüt etmiştir.
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Şirketimiz, 4 Şubat 2013, 5 Şubat 2013 ve 19 Şubat 2013 tarihlerinde yapılan özel durum
açıklamaları çerçevesinde; Yönetim Kurulunun 10 Ekim 2013 tarihli toplantısında yapılan
müzakere ve oylama neticesinde;
1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde, 13.940.421,90 TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak
suretiyle (% 300 bedelli) 55.761.687,60 TL'ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
3. Mevcut ortakların rüçhan haklarının, nominal değeri 1,00 TL olan beher hisse için 7,50 TL
karşılığında primli olarak kullandırılmasına,
4. Konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak sermaye artışına izin ve artırılacak sermayeyi temsil eden
payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
5. Sermaye artırımı nedeniyle şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile
ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay
olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde
kullandırılmasına,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların
gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz ile hakim hissedarı olan Kulüp arasında tanzim ve imza edilmiş olan 10 Ekim 2013
tarihli Protokol, aynı tarihte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup yürürlüğe girmiştir. Bu
protokol gereği, Devir Sözleşmeleri kapsamında Şirkete devredilmiş olan Loca, Kombine ve VIP
koltuklardan, 2026-2027 sezonu başlangıcından 2029-2030 sezonu sonuna kadar olan dönemdeki
tüm Loca, VIP ve Kombine koltuklar ile 2025-2026 sezonuna ait Kombineler hariç, VIP
Koltuklar ve Localar ile sınırlı pazarlama hak ve gelirleri Kulüp'e iade edilmiş, Kulüp'e olan
borçlar ödenmiş ve ilgili protokol sonucunda nakit dışı varlık devrinden kaynaklanan borç
ortadan tamamen kalkmıştır. Bu nedenle, Şirket yapılmasına karar verdiği sermaye artırımının,
Pay Tebliği'nin 12/6 ve 12/7 fıkrası kapsamına girmeyeceği mütaala edilmektedir.
Trabzonspor Sportif A.Ş tarafından açılan KDV davası
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (“Trabzonspor Sportif A.Ş”)
tarafından Şirket aleyhine, Burak Yılmaz ve Engin Baytar transferlerine istinaden 1.087.500 Avro
tutarında KDV alacağı olduğu iddiasına ilişkin olarak 2.481.376 TL talepli, ilamsız icra takibi
yapılmıştır. İcra takibine itiraz edilerek icra takibi durdurulmuştur. Şirket yönetimi ve avukatları,
haksız ve konuyla ilgili 55 no'lu KDV Genel Tebliği'ne aykırı olduğunu düşündüğü bu takibe
yasal süresi içerisinde itiraz etmiştir. Trabzonspor Sportif A.Ş. tarafından Trabzon Asliye Ticaret
Mahkemesinde Şirket aleyhine itirazın iptali davası açılmıştır. Şirket, dava dilekçesine cevabını
27 Temmuz 2013 tarihinde sunmuştur. Şirket beyanlarına karşı Trabzonspor’un beyan dilekçesi
13 Eylül 2013 tarihinde tebellüğ edilmiştir. Şirket beyanlarını 27 Eylül 2013 tarihinde sunmuştur.
Dava ile ilgili süreç devam etmekte olup Şirket yönetimi, hukukçularından aldığı görüşler
doğrultusunda konuyla ilgili ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karşılık
ayrılmamıştır.
Galatasaray Sportif hisselerine yatırım yapan yatırımcılar tarafından açılan davalar
Galatasaray Sportif hisselerine yatırım yapan bazı yatırımcılar tarafından 21 Kasım 2012
tarihinde İstanbul 39. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 21 Aralık 2011, 11 Ocak 2012, 23 Ocak
2012, 9 Şubat 2012, 10 Şubat 2012, 19 Nisan 2012 ve 26 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu
kararlarının ve kararlara konu hasılat paylaşım mutabakatı, hasılat paylaşım sözleşmesi, koltuk
devri, pazarlama gelir devrine dair tüm sözleşmeler ve ilgili tüm işlemlerin, birleşme ile ortadan
kalkan Galatasaray Futbol’un bu konulardaki tüm Yönetim Kurulu kararları ve işlemlerinin
geçersizliğinin tespiti ve/veya iptali ile Türk Telekom Arena Stadyumu gişe gelirleri ile izletme
ve pazarlama hak sahipliğinin hüküm altına alınması talepli dava açılmıştır. Dava ile ilgili süreç
devam etmektedir.
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Galatasaray Sportif hisselerine yatırım yapan bazı yatırımcılar tarafından 26 Aralık 2012 tarihinde
İstanbul 29. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ve 24 Aralık 2012 tarihinde İstanbul 44. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nde 1) Kanun hükümlerine, dürüstlük kuralına, ortaklar arasında eşitlik
prensibine ve Galatasaray Sportif ana sözleşmesine aykırı olan kararlara konu hasılat paylaşım
mutabakatı, hasılat paylaşım sözleşmesi, koltuk devri, pazarlama gelir devrine dair tüm
sözleşmeler ve ilgili tüm işlemlerin stad gelirlerinin %90'a %10 oranında (dava dilekçesinde
%90’a %15 olarak belirtilmiştir) paylaşımı kararlarının yokluğunun tespiti ve/veya iptali, 2)
Kanun hükümlerine, dürüstlük kuralına, ortaklar arasında eşitlik prensibine ve şirket ana
sözleşmesine aykırı olan 16 yıllığına (dava dilekçesinde 15 yıl olarak belirtilmiştir) 442.907.750
TL'ye satın alınması kararının yokluğunun tespit ve/veya iptali, 3) 30 Ekim 2012 tarihli genel
kurul toplantısında alınan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu kararlarının ibrası kararlarının
iptali, 4) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi
talepli davalar açılmıştır. Dava ile ilgili süreç devam etmektedir.
Galatasaray Sportif hisselerine yatırım yapan bir yatırımcı tarafından 10 Nisan 2013 tarihinde
İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesinde i) kayıtlı sermaye sistemindeki Galatasaray Sportif’in
ödenmiş ve çıkarılmış sermayesinin gerçeği yansıtmadığının, ii) tamamen ödenmediğinin, iii) ve
bu nedenle Galatasaray Sportif’te yeni bir bedelli sermaye artırımının yapılamayacağının tespiti
talebi ile dava açılmıştır. Dava ile ilgili süreç devam etmektedir.
Galatasaray Sportif hisselerine yatırım yapan bazı yatırımcılar tarafından Galatasaray Sportif
kararları neticesinde yanıltılarak zarara uğratıldıkları gerekçesiyle Galatasaray Sportif aleyhine
fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 5.000-15.000 TL aralığında İstanbul Asliye Ticaret
Mahkemelerinde muhtelif tazminat davaları açılmıştır. Konsolide finansal tabloların yayınlanma
tarihi itibarıyla davalar ile ilgili süreçler devam etmekte olup, Galatasaray Sportif yönetimi,
hukukçularından aldığı görüşler doğrultusunda ara dönem özet konsolide finansal tablolarında
herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
Didier Drogba’nın eski takımı tarafından açılan dava
Galatasaray Sportif’in profesyonel futbolcusu Didier Drogba, Galatasaray Sportif ile sözleşme
imzalamadan önce, Shanghai Shen Kulübü ile olan sözleşmesini feshetmiştir ve FIFA nezdinde
Shanghai Shen Kulübü'ne 27 Ocak 2013 tarihinde alacak davası açmıştır. Bu dava dilekçesi
FIFA tarafından 31 Ocak 2013 tarihli yazı ile Shanghai Shen Kulübü'ne gönderilerek 20 Şubat
2013 tarihine kadar beyanda bulunması için süre verilmiştir. Davalı Shanghai Shen Kulübü cevap
dilekçesini 12 Mart 2013 tarihinde FIFA'ya iletmiştir. Shanghai Shen Kulübü' nün cevap
dilekçesinde Didier Drogba ve Galatasaray Sportif’e karşı dava açtığı görülmüştür. Shanghai
Shen Kulübü, Didier Drogba'nın sözleşmesinin haksız olarak feshettiğini, bu nedenle toplam
12.000.000 Avro tutarındaki tazminattan Didier Drogba ile birlikte Galatasaray Sportif’in de
müştereken sorumlu tutulmasını ve Galatasaray Sportif hakkında 2 transfer ve tescil dönemi
boyunca transfer yasağı uygulanmasına ilişkin karar verilmesini talep etmiştir. Shanghai Shen
Kulübü'nün 12 Mart 2013 tarihli dilekçesi FIFA tarafından Galatasaray Sportif’e 20 Mart 2013
tarihinde gönderilmiş ve 9 Nisan 2013 tarihine kadar beyan süresi verilmiştir. Bu süre FIFA
tarafından 19 Nisan 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Galatasaray Sportif davaya karşı beyanlarını
vekil sıfatı ile hazırlayarak 19 Nisan 2013 tarihinde FIFA’ya göndermiştir. Aynı şekilde Didier
Drogba'nın avukatı kendilerine açılan karşı davaya ilişkin beyanlarını 29 Nisan 2013 tarihinde
FIFA'ya göndermiştir. FIFA'dan alınan 29 Temmuz 2013 tarihli yazıda Shanghai Shen
Kulübü'nün avukatının değiştiği belirtilmiş, yeni avukata hem Didier Drogba'nın hem de
Galatasaray Sportif’in cevap dilekçeleri FIFA tarafından gönderilmiş ve beyanda bulunması için
9 Eylül 2013 tarihine kadar süre verilmiştir. FIFA’dan 11 Eylül 2013 tarihinde alınan yazı ile
Shanghai Shen Kulübü ‘nün 9 Eylül 2013 tarihli beyan dilekçesi hem Didier Drogba’nın hem de
Galatasaray Sportif’in avukatlarına gönderilerek, beyanda bulunmaları için 23 Eylül 2013 tarihine
kadar süre verilmiştir. Söz konusu beyan dilekçesi Şirket tarafından 23 Eylül 2013 tarihinde
FIFA'ya gönderilmiştir. Bundan sonraki aşama, dosyanın resmi bir karar alınması amacıyla ilgili
Komite'ye iletilmesi şeklinde gerçekleşecektir. Dava ile ilgili süreç devam etmekte olup
Galatasaray Sportif yönetimi, hukukçularından aldığı görüşler doğrultusunda 31 Ağustos 2013
tarihli ara dönem özet konsolide finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmamıştır.
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Türk futbol tarihine başarılarıyla damga vurmuş olan futbol takımımız, 2011-2012 futbol
sezonunda Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğunu ve de TFF Süper Kupa Şampiyonluğunu
kazanmış ve 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligine doğrudan katılma hakkını elde
etmiştir. 5 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Takımımız UEFA Şampiyonlar Liginde grup
aşamasını başarıyla tamamlayıp adını Avrupa’nın ilk 16 takımı arasına yazdırmıştır.
Çeyrek finale giden yolda Takımımız, Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşmiş ve
yapılan müsabakalar sonucunda 12 Mart 2013 tarihde çeyrek finale çıkmaya hak
kazanmış ve adını Avrupa’nın ilk 8 takımı arasına yazdırmıştır. Çeyrek finalde Real
Madrid ile eşleşen Takımımız oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir mağlubiyet almış
olup şampiyonlar ligine bu turda veda etmiştir.
Futbol takımımız, 2012-2013 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig Şampiyonluğunu ve
de TFF Süper Kupa Şampiyonluğunu kazanmış ve 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar
Ligine doğrudan katılma hakkını elde etmiştir. Ayrıca, futbol takımımız 2013-2014
sezonu hazırlıkları kapsamında, Londra’da düzenlenen Emirates Kupası final maçında
Arsenal’i mağlup ederek Emirates kupasını almıştır.
Şirketimizin 31 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtları üzerine SPK Finansal
Raporlama Standartlarına göre gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılarak hazırlanmış
konsolide mali tablolardaki Dönen Varlıklar toplamı 177.122.870 TL, Duran Varlıklar
toplamı 575.683.981 TL, Varlıklar toplamı 752.806.851 TL, Kısa Vadeli Yükümlülükler
toplamı 513.698.939 TL, Uzun Vadeli Yükümlülükler toplamı 362.532.577 TL ve negatif
yöndeki Özkaynaklar toplamı 123.424.665 TL olmuştur.
Şirketimizin 31 Ağustos 2013 tarihinde sona eren 3 aylık özel ara hesap döneminde
toplam Konsolide Satış Gelirleri 75.770.891 TL (31 Ağustos 2012: 53.047.472 TL),
Faaliyet Gelirleri / (Giderleri), net tutarı 15.111.900 TL (gider) (31 Ağustos 2012:
8.340.401 TL (gider)) ), Esas Faaliyet Zararı 24.959.942 TL (31 Ağustos 2012:
21.960.475 TL (faaliyet zararı)), Net Dönem Zararı 52.746.773 TL (31 Ağustos 2012:
27.758.947 TL) olarak gerçekleşmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Lutfi Arıboğan

Adnan Nas

Doğan Cansızlar

İcra Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)
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