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GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 

1 HAZİRAN 2012-28 ŞUBAT 2013  

9 AYLIK ÖZEL ARA HESAP DÖNEMİ 

FAALİYET RAPORU 
 

 

 

Sayın Ortaklarımız, 

 

28 Şubat 2013 tarihinde sona eren 1 Haziran 2012-28 Şubat 2013 9 aylık ara dönem 

faaliyetlerimize ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye 

Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği” gereğince hazırlanan Ara 

Dönem Faaliyet Raporumuzu  bilgilerinize  sunuyoruz.  Anılan  Tebliğ  Madde  8  (3) 

çerçevesinde   bu   raporda   1 Haziran 2012-28 Şubat 2013 tarihleri arasındaki 9 aylık ara 

dönemini   ilgilendiren   önemli olaylara  yer  verilmiş   olup   1 Haziran 2011-31 Mayıs 

2012 dönemi   için  hazırlanan   faaliyet raporumuzda belirtilen diğer  hususlarda  önemli 

bir değişiklik yoktur. Raporumuzun ekinde Şirketimize ait konsolide mali tablolar ile 

bunlara ilişkin dipnotlar yer almaktadır. Konsolide Mali Tablolar, 28 Şubat 2013 ve 31 

Mayıs 2012  yılları konsolide bilançoları ve de 1 Haziran 2012-28 Şubat 2013  ve 1 

Haziran 2011-29 Şubat 2012 tarihleri arası konsolide gelir tabloları olarak karşılaştırmalı 

sunulmaktadır. 

 

1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012  dönemine   ilişkin  Olağan  Genel   Kurul’un yapılmasıyla 

ilgili Yönetim Kurulu kararı 2 Ekim 2012 tarihinde alınmış ve Olağan Genel Kurul tarihi 

30 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararı ve gündem maddeleri 

aynı gün usulüne uygun olarak kamuya açıklanmıştır.  

 

2 Ekim 2012 tarihli   Yönetim   Kurulu   kararı   ile 1 Haziran 2012 – 31 Mayıs 2014 

tarihleri arasındaki 2 özel hesap döneminde bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’ nin seçilmesine karar 

verilmiş, bu husus  da  30 Ekim 2012  tarihinde yapılan Genel  Kurulda  onaylanmıştır. 

 

1 Haziran 2010-31 Mayıs 2011 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul sırasında 2 yıl süre 

ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacak 

Yönetim Kurulu üyeleri  Ünal Aysal (Başkan), Ali Dürüst (Üye), Adnan Öztürk (Üye), 

Adnan Nas (Üye), Mehmet Mete Başol (Üye), Abdurrahim Albayrak (Üye) ve Ahmet 

Murat Canaydın (Üye) olarak seçilmiştir. 

6 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre Yönetim Kurulu’ndan istifa eden 

Adnan Nas ve Adnan Öztürk yerine sırasıyla Ümüt Özdemir (Bağımsız Üye) ve Mehmet 

Ali Birand’ın (Bağımsız Üye) atanmasına ve Bağımsız üyeliklerinin ilk toplanacak Genel 

Kurul’da onaya sunulmasına karar verilmiştir ve 19 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ilgili bağımsız üyeler onaylanmıştır. 

14 Mayıs 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına göre Kurumsal Yönetim İlkeleri 

gereği Denetim Komitesi kurulmasına ve Denetim Komitesi başkanı olarak Ümüt 

Özdemir ve Denetim Komitesi üyesi olarak Mehmet Ali Birand’ın atanmasına karar 

verilmiştir.  
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4 Eylül 2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Mete Başol’un 

istifası Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

açıklanmıştır. 

1 Haziran 2011-31 Mayıs 2012 dönemine ilişkin olarak 30 Ekim 2012 tarihinde yapılan 

Olağan Genel Kurul sırasında 2 yıl süre ile ve ikinci yılda yapılacak olağan Genel Kurul 

toplantısına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri olarak Ünal Aysal (Başkan), Ali 

Dürüst (Üye), Ümüt Özdemir (Bağımsız Üye), Adnan Nas (Üye), Mehmet Ali Birand 

(Bağımsız Üye), Abdurrahim Albayrak (Üye) ve Ahmet Murat Canaydın (Üye) ve 

Denetim Kurulu üyeleri olarak Suat Sarı ve Ural Aküzüm seçilmiştir. 

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Mehmet Ali Birand'ın vefatı 

ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal 

Yönetim İlkelerine ilişkin esaslar tebliğ çerçevesinde kurumsal yönetim komitesince 

yapılan değerlendirme sonucunda yönetim kurulumuza önerilen, kendisinden bağımsızlık 

beyanı alınan ve yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde bağımsızlık 

kriterlerini taşıyan, Özkan Olcay'ın, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine 

uyarınca, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere seçilmesine  4 Şubat 2013 

tarihinde yapılan yönetim kurulunda oybirliği ile karar verilmiştir. 

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Murat Canaydın’ın istifası, Yönetim Kurulu 

toplantısında onaylanmış ve 27 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

açıklanmıştır. 

15 Haziran 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Lutfi Arıboğan’ın 20 

Haziran 2012 tarihinden itibaren Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.( 

“Galatasaray Sportif A.Ş.” veya “Şirket”) Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar 

verilmiştir.  

9 Ekim 2012 itibarıyla alınan Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimizde Kurumsallaşma 

Programı hedeflerimiz doğrultusunda Stadyum ve Tesis Operasyonları Direktörlüğü, Mali 

İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörlüğü, Ticaret ve Medya Direktörlüğü, Strateji, Proje 

ve İş Geliştirme Direktörlüğü, İç Denetim ve Risk Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü 

oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Ticaret ve Medya Direktörlüğü’ne Kerem Ertan'ın 22 

Ekim 2012 itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.  

13 Kasım 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararına göre Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 

ilişkin Seri:IV, Tebliğ No: 57 ile değişik Seri:IV, Tebliğ No: 56 sayılı Tebliği gereğince 

oluşturulması zorunlu olan Şirket Kurumsal  Yönetim Komitesi'nin kurulmasına, 

Komite'ye  Başkan olarak vazife yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden 

Ümüt Özdemir'in ve üye olarak vazife yapmak üzere Adnan Nas'ın atanmasına, Kurumsal 

Yönetim Komitesi'nin, Seri:IV, Tebliğ No:57 ile değişik Seri:IV, Tebliğ No:56 sayılı 

Tebliğ hükümleri kapsamında çalışmasına, kurulan 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, oybirliği ile karar verilmiştir.  
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Şirketimizde Kurumsallaşma Programı hedefleri doğrultusunda yeni oluşturulan Stadyum 

ve Tesis Operasyonları Direktörlüğü görevine Yıldırım Ören, İç Denetim ve Risk 

Yönetimi Müdürlüğü görevine Ebru Gün, Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine Ayşegül 

Egemen, Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörlüğü görevine Kadri Çıtmacı, Strateji, 

Proje ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine ise Özgür Işıtan Gün atanmıştır. İlgili 

atamalar usulüne uygun olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2012 tarihlerinde kamuya 

açıklanmıştır. 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri kar payı dahil, her 

nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar. Şirketimizin 2 Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyesine de aylık olarak 1.000 TL net ücret ödenir.  

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. 

 
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 
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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. 

Şirket, 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Şirket bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin de katılmış olduğu müzakereler ve oylama neticesinde 21 

Aralık 2011 tarih ve 162 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın 2. maddesine istinaden 

alınmış olan, 9 Şubat 2012 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu kararı uyarınca; 

Galatasaray Spor Kulübü intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom Arena Stadı'nın, 

2014-2030 yıllar arası (1 Haziran 2014’ten başlamak üzere) VIP koltuk, Batı-3 Loca ve 

Batı-4 Loca pazarlama hakları ve gelirlerinin devri için Kulüp ile hazırlanmış olan devir 

sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesine Seri: IV, Tebliğ No: 41 sayılı Tebliğ'in 

4. maddesi gereği Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den alınmış olan değerleme 

raporunun aynen onaylanmasına, adil ve makul olduğu bahse konu raporda belirtilmiş 

olan devir iş ve işlemlerinin bu doğrultuda sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak bu 

Değerleme Raporu'nda belirlenmiş olan 125,2 Milyon ABD Doları karşılığı olarak 

218.436.440 TL’nin esas alınmasına karar verilmiş ve buna müteakip devir işlemi 

yapılmıştır. Ek olarak Şirket, 19 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu 

toplantısında Şirket bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de katılmış olduğu müzakereler 

ve oylama neticesinde 21 Aralık 2011 tarih ve 162 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın 2. 

maddesine istinaden alınmış olan, 9 Şubat 2012 tarih ve 24 numaralı Yönetim Kurulu 

kararı uyarınca; Galatasaray Spor Kulübü’nün intifa hakkına sahip olduğu Türk Telekom 

Arena Stadı'nın, 2014-2030 yıllar arası (1 Haziran 2014’ten başlamak üzere) Doğu-1, 

Doğu-4, Batı-1, Batı-4, Pegasus-Kuzey, Güney bölümlerinde yer alan Kombine Koltuklar 

ile Güney-3, Kuzeydoğu-3, Kuzeybatı-3, Güneydoğu-3, Güneybatı-3, Kuzeydoğu-4, 

Doğu-3, Doğu-4 bölümünde yer alan Localar'ın pazarlama hakları ve gelirlerinin devri 

için Kulüp ile hazırlanmış olan devir sözleşmesinin imzalanması ve yürürlüğe girmesine 

Seri: IV, Tebliğ No: 41 sayılı Tebliğ'in 4. maddesi gereği Deniz Yatırım Menkul 

Kıymetler A.Ş.'den alınmış olan değerleme raporunun aynen onaylanmasına, adil ve 

makul olduğu bahse konu raporda belirtilmiş olan devir iş ve işlemlerinin bu doğrultuda 

sonuçlandırılmasına, devir bedeli olarak bu Değerleme Raporu'nda belirlenmiş olan 127,1 

Milyon ABD Doları karşılığı 224.471.310 TL'nin esas alınmasına karar verilmiş ve buna 

müteakip devir işlemi yapılmıştır. 

Şirket yönetimi 2 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararında esas sözleşmenin 7. 

maddesinde 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 

2.788.084,38 TL olan çıkarılmış sermayenin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 

400 bedelli) 13.940.421,90 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların rüçhan haklarında 

herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut ortakların rüçhan haklarının nominal değeri 

1 TL olan hisse için 25 TL karşılığında primli olarak kullandırılmasına, ihraç edilecek 

paylardan, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması 

halinde, 31 Mayıs 2012 tarihine kadar satılan payların ilk kez 1 Haziran 2011-31 Mayıs 

2012 özel hesap dönemi karından yararlandırılmasına, 31 Mayıs 2012 tarihinden sonraki 

bir tarihte satılanların ise 1 Haziran 2012-31 Mayıs 2013 özel hesap dönemi karından 
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yararlandırılmasına, konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak sermaye artışına izin ve 

artırılacak sermayeyi temsil eden payların kayda alınması talebiyle Sermaye Piyasası 

Kurulu'na müracaat edilmesine, 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,  ve Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun iznini takiben bahse konu sermaye artırımına ilişkin hususların 

gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar 

verilmiştir.  

2 Mayıs 2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı gereğince, sözkonusu rüçhan hakları 

18 Haziran-2 Temmuz 2012 tarihleri arasında kullanılmış ve kullanılmadan kalan 

55.011,432 TL nominal bedelli payın 9 Temmuz -13 Temmuz 2012 tarihleri arasında 

İMKB Birincil Piyasada satılması için alınan izin neticesinde 9 Temmuz 2012’de 

55.011,432 TL nominal bedelli pay toplam 3.053.134,37 TL (brüt) tutarla satılmıştır. Tüm 

işlemlerin sonucunda satılmayan pay kalmadığından Şirket’in ödenmiş sermayesi 

13.940.421,90 TL’ye artırılmış ve 269.330.743,27 TL tutarındaki emisyon primi 

özkaynaklar hesabında kaydedilmiştir. 

Bu artış ile birlikte Şirket’e 280.483.081 TL fon girişi sağlanmıştır (269.330.743 TL 

emisyon primi ve 11.152.338 TL sermayeye eklenen).  

Sermaye artışıyla sağlanan fon girişi Sportif A.Ş.’nin kredi geri ödemeleri, vergi, SGK 

ödemeleri, tedarikçi ödemeleri, ve Kulübümüze olan cari hesap borcunun ödemeleri gibi 

operasyonlar için kullanılmıştır. 

Sermaye artışından sonra Şirket’in hisse yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

Şirketimizin 3 Ekim 2012 tarih ve 2012/154 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla alınan; 1 

Haziran 2011-31 Mayıs 2012 12 aylık özel hesap döneminde teşekkül eden 35.886.674 

TL (ana ortaklık payı dönem zararı- 35.883.289 TL) tutarındaki konsolide net dönem 

zararı ve 33.518.114 TL tutarındaki solo net dönem zararı nedeniyle kar dağıtılmaması 

maddesi  30 Ekim 2012 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul'da teklif edilmiş ve kabul 

edilmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi karşısında Teknik İflas durumunu tespit etmek 

amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği yasal bilanço hazırlamıştır. 10 

HİSSEDAR  

SERMAYE 

MİKTARI 

TL HİSSE ADEDİ  

HİSSE 

CİNSİ % 

Galatasaray Spor Kulübü 3.485.105,50 348.510.550,00 A 25,00000% 

Galatasaray Spor Kulübü 4.188.036,35 418.803.635,00 B 30,04239% 

Halka Açık Kısım 6.266.866,21 626.686.621,00 B 44,95464% 

Selahattin Beyazıt 59,12 5.911,90 B 0,00042% 

Ali Uras 59,12 5.911,90 B 0,00042% 

Ali Tanrıyar 59,12 5.911,90 B 0,00042% 

Alp Yalman 59,12 5.911,90 B 0,00042% 

Faruk Süren 59,12 5.911,90 B 0,00042% 

Şahap Kocatopçu 57,50 5.750,00 B 0,00041% 

Eşfak Aykaç 57,50 5.750,00 B 0,00041% 

Mehmet Helvacı 1,62 161,90 B 0,00001% 

Mehmet Cansun 1,62 161,90 B 0,00001% 

TOPLAM 13.940.421,90 1.394.042.189,30   100,00000% 
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Mart 2011 tarihi itibarıyla bağımsız profesyonel değerleme şirketince değer tespitine tabi 

tutulan maddi olmayan duran varlıkların değeri 322.264.775 TL (146.730.763 Avro) ve 

11 Haziran 2012 tarihinde Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 

raporun sonuç bölümünde Şirketimizin taraf olduğu Lisans Sözleşmesi çerçevesinde 

2029-2030 dönemi sonuna kadar tahmin edilen ve sözleşme kapsamındaki yayın hakkı 

gelirleri, UEFA performans gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde 

edeceği nakit akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 975 milyon ABD 

Doları (1.784.932.500 TL) olarak tespit edilmiştir. Rapora konu edilen ve lisans ile 

doğrudan bağlantılı olan sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinden elde edeceği nakit 

akışlarının %11,70 indirgeme oranı ile bugünkü değeri 324 milyon ABD Doları 

(593.146.800 TL) yukarıda bahsedilen yasal bilanço hazırlanmasında dikkate alınmıştır. 

Buna göre maddi olmayan duran varlıkların 10 Mart 2011 tarihindeki 322.264.775 TL 

tutarındaki değeri ile 28 Şubat 2013 tarihindeki 109.781.354 TL tutarındaki kayıtlı 

değerleri arasındaki 212.483.421 TL tutarındaki değer artışı ve 11 Haziran 2012 tarihinde 

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan raporuna konu sözleşmelerden 

kaynaklanan 593.146.800 TL tutarındaki değer artışı özkaynaklar üzerinde yansıtılınca 

özkaynakların değeri pozitif 780.943.260 TL olmaktadır. Şirketimizin varlıklarının 

yeniden değerleme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda aynı maddede 

öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir. 

 28 Şubat 2013 

Değerleme Raporu Sonucuna Göre Oluşan Fon   

    Lisans Sözleşmeleri 593.146.800 

    Maddi olmayan duran varlıklar değerleme farkları 212.483.421 

28 Şubat 2013 tarihi itibarıyla yasal özkaynaklar  (24.686.961) 

Değerleme Raporu Sonucuna Göre Ulaşılan Özermaye 780.943.260 

 

13 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yapılan müzakere ve 

oylama neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesi’nin 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, 

mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, mevcut 

ortakların rüçhan haklarının, nominal değeri 1,00 TL olan beher hisse için 10,00 TL 

karşılığında primli olarak kullandırılmasına, konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak 

sermaye artışına izin ve artırılacak sermayeyi temsil eden payların kayda alınması 

talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine, 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, 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.  

Şirket hisselerine yatırım yapan bazı yatırımcılar tarafından 8 Ekim 2012 tarihinde 

İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 13 Eylül 2012 tarihli sermaye artırım 

kararının iptaline ilişkin dava açılmıştır. Dava ile ilgili süreç devam etmektedir. 

12 Aralık 2012 tarihinde 13 Eylül 2012 tarihli sermaye artışı kararının iptaline ilişkin 

olarak, Şirket hisselerine yatırım yapan bir yatırımcı tarafından İstanbul 27. Asliye Ticaret 

Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Dava ile ilgili süreç devam etmektedir. 
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Ayrıca, Şirket 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. 

Şirket 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 Şirket 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. 

SPK’nın 1 Şubat 2013 tarihli 4/130 sayılı ilke kararına göre yukarıda bahsi geçen 13 

Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alınan sermaye artışı ile ilgili SPK’ya 

yapılan başvuru işlemden kaldırılmıştır. 

Şirketimizin 5 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yapılan 

müzakere ve oylama neticesinde; 

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 01.02.2013 tarih ve 4/130 sayılı ilke kararının 

değerlendirilmesi neticesinde Sportif A.Ş. tarafından; 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,  

 Anılan ilke kararı kapsamında, sermaye taahhüt borçlarının ortaklarca nakden ve 

defaten ödenmesine,  

 Mevcut ortakların rüçhan haklarının ilgili mevzuat çerçevesinde nominal değeri 

1,00 TL olan beher hisse için 10,00 TL karşılığında primli olarak kullandırılmasına, 

 Bu kararla ilgili her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimin yetkilendirilmesine, oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

Şirketimiz 19 Şubat 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) 

aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: 

 Şirketimiz, nakit sermaye artışı yapacağını 04.02.2013 tarihinde KAP'ta açıklamış 

ve 05.02.2013 tarihinde de buna ilişkin Yönetim Kurulu kararını alarak bunu da 

KAP'ta açıklamıştır. 
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 Hal böyle iken, Sermaye Piyasası Kurulu 12.02.2013 tarihinde, 5/143 sayılı yeni bir 

ilke kararı almış, bu karar 2013/05 sayılı ve 12.02.2013 tarihli SPK Bülteninde 

yayınlanmıştır. SPK, bahse konu yeni ilke kararı ile payları Borsa'da işlem gören 

şirketlerin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında uygulanacak kuralları yeniden 

belirlemiştir. 

Şirketimizin, gerek 4 Şubat 2013 tarihli açıklamasında gerekse de 5 Şubat 2013 tarihli 

Yönetim Kurulu kararında da belirlendiği ve yatırımcılarla paylaşılan nakit sermaye artışı 

yönündeki prensip kararında herhangi bir değişiklik yoktur. Şirketimiz, SPK tarafından 

yeniden belirlenen sermaye artışı prensiplerine ve düzenlemelerine uygun olarak nakit 

sermaye artışı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu 

tarafından alınacak kararlar ve/veya  SPK'ya  yapılacak başvurular hakkında KAP'a 

açıklama yapılacaktır.   

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. 

Şirketimiz, 29 Mart 2013 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans 

Müdürlüğüne 2013-2014 sezonuna ait UEFA ve Süper Lig Kulüp Lisans Dosyasını teslim 

etmiştir. 

Şirketimizin 28 Şubat 2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarına baz alınarak hazırlanan 

UFRS Konsolide Bilanço Duran Varlıklar toplamı 567.626.139 TL, Konsolide Bilanço 

Dönen Varlıklar toplamı 96.401.909 TL, Konsolide Bilanço Varlıklar toplamı 

664.028.048 TL, Konsolide Bilanço Kısa Vadeli Yükümlülükler toplamı 299.142.885 

TL, Konsolide Bilanço Uzun Vadeli Yükümlülükler toplamı 394.591.343 TL ve negatif 

yöndeki Özkaynaklar toplamı 29.706.180 TL olmuştur. 

Şirketimizin 28 Şubat 2013 tarihinde sona eren 9 aylık özel ara hesap döneminde toplam 

Konsolide Satış Gelirleri 222.374.264 TL (29 Şubat 2012: 141.109.054 TL), Faaliyet 

Gelirleri /(Giderleri), net tutarı 22.332.602 TL (gider) (29 Şubat 2012: 26.537.001 TL 

(gelir)) ), Faaliyet Zararı 26.096.514 TL (29 Şubat 2012: 7.853.945 TL (faaliyet karı)), 

Net Dönem Zararı  58.908.254 TL (29 Şubat 2012: 20.483.193 TL) olarak 

gerçekleşmiştir. 
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