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“DÖRT BÜYÜKLER” 

KÜÇÜLDÜKÇE KÜÇÜLDÜKÇE 

KÜÇÜLÜYOR!KÜÇÜLÜYOR!

BİST’te işlem gören dört 
büyük kulübün 2016 
üçüncü çeyrek sonuçlarına 
göre bu kulüplerin 
özkaynak açıkları 2 
milyar TL seviyesine 
ulaşmış durumda. 
Kulüplerin birikimli 
zararlarını gelirleriyle 
kıyasladığımızda da ortaya 
endişe verici bir tablo 
çıkıyor. Dört kulübün 
toplam birikimli zararları 
gelirlerinin %138’ine 
ulaşmış durumda.

Hazırlayan: Tuğrul AKŞAR

B orsa İstanbul’da (BİST ) 
işlem gören dört büyük 
kulübün, 2016’nın 3. dö-
nemine il işk in finansal 

tablolarına göre kulüplerin kendi 
faaliyetlerinden yarattıkları gelirler, 
mevcut birikimli zararlarını karşıla-
yamıyor ve dört kulüp çok önemli 
tutarda özkaynak açığı veriyor.  

Gelirleri giderlerini karşılamaya 
yetmeyen kulüplerin bu dönemde 
yoğun borçlanmaya yöneldiklerini, 
bu sebeple mali yapılarının ciddi bir 
borç baskısı altında kaldığını gözlem-
liyoruz. Kulüplerimizin finansal gös-
tergelerine geçmeden önce kısaca, 
dört kulübümüzün 2015-16 itibariyle 
gelir durumlarını paylaşmak isterim.

Tablo1’de görülebileceği üzere, 
dört kulübün toplam gelirleri 2015-16 

Tablo1
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sezonu sonrasında 1 milyar 376 milyon 
TL’ye ulaştı. En fazla gelir elde eden kulüp 
495.6 milyon TL ile Galatasaray olurken, 
Fenerbahçe 476.2 milyon TL ile ikinci sıra-
da yer aldı. Beşiktaş’ın gelirleri 323 milyon 
TL’ye ulaşırken, Trabzonspor’un gelirleri ise 
81.2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yayın gelirlerinin payı %33
Tablo 2 ise bize, kulüplerin toplam ge-

lirleri içinde en fazla payı ticari gelirlerin al-
dığını gösteriyor. Yayın gelirlerinin toplam 
gelirler içindeki payı %33’te kalırken, ticari 
gelirlerin payı %40’a kadar yükseldi. Maç 
günü gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı 
ise (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gelirleri 
dikkate alındığında) %27 olarak gerçekleşti. 

Öncelikle, büyük resmi görmek bakı-
mından kulüplerin KAP’a gönderdikleri 
finansal tabloların genel olarak bize ne 
anlattıklarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. 
Bu amaçla kulüplerin finansal temel gös-
tergelerini sizlerle paylaşmak için finansal 
tablolarından konsolide ettiğimiz tabloya 
bakmak gerekiyor.

 
Varlıklarının iki katı borç 
yükü altına girdiler

Kulüplerin 2016 yılı 3. dönem itibariyle 
açıkladıkları finansal tablolarından derle-
yerek oluşturduğum tablodan da görü-
lebileceği üzere, Borsa İstanbul’da işlem 
gören dört kulübün toplam aktifleri 
(varlıkları) 1.952 milyon TL’ye ulaşırken, 

toplam yükümlülükleri ise 3.851 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş durumda. Yani, 
kulüplerin başta kendi futbolcu ve teknik 
adamları olmak üzere, bankalara ve diğer 
üçüncü kişilere karşı ödemeyi taahhüt 
ettikleri kısa ve uzun vadeli toplam yü-
kümlülükleri, mevcut varlıklarının 2 katına 
ulaşmış görünüyor. 

Daha kısa bir ifadeyle, kulüpler varlık-
larının iki katı bir borç yükü altına girmiş 
durumdalar. Toplam varlıklar borçlarını 
karşılamaya yetersiz kalırken, diğer ta-
raftan varlıklar ve gelirler üzerinde hızla 
kulüp aleyhine ipotek, temlik, blokaj gibi 
takyidatlar artmaya başlamış vaziyette.  

Kulüpler bazında baktığımızda; toplam 
varlıklarına göre en fazla kısa ve uzun vade 
yükümlülüğü bulunan kulüp olarak kar-
şımıza %228’le Beşiktaş çıkıyor. Beşiktaş’ın 
toplam varlıkları 426 milyon TL iken, top-
lam yükümlülükleri 970 milyon 
TL’ye ulaşıyor. Buna göre, 
Beşiktaş toplam varlık-
larından tam 2,28 kat 
daha fazla bir borç yükü 
altına girmiş du-
rumda. Beşik-
taş’ı %197’lik 

oranla Galatasaray takip ediyor. Galatasa-
ray’ın borç yükü 1.2 milyar TL olarak ger-
çekleşirken, toplam aktifleri 627 milyon TL. 
Fenerbahçe’nin ise toplam kısa ve uzun 
vade yükümlülükleri 1.127 milyon TL. Buna 
göre, Fenerbahçe’nin toplam yükümlü-
lüklerinin varlıklarına oranı %186 oluyor. 
Yani, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ban-
kalar dahil, başta kendi oyuncu ve teknik 
adamları olmak üzere üçüncü kişilere olan 
toplam yükümlülükleri, varlıklarının 2 katına 
ulaşıyor. Trabzonspor’da ise bu oran %178 
olarak gerçekleşmiş durumda.

 
Teknik ifl as anlamına geliyor

2016’nın 3. çeyrek sonuçlarına göre dört 
kulübün yıllar itibariyle birikimli zararları 2 
milyar 170 milyon TL’ye ulaştı. Buna karşın, 
dört kulübün toplam gelirleri ise 1 milyar 
376 milyon oldu. Yani, dört kulübün toplam 
gelirleri, bu kulüplerin birikimli zararlarını 
karşılamaya yetmiyor. Artan zararlar süreç 
içinde kulüplerin özkaynaklarını da eritmiş 
durumda. Nitekim, dört kulübün özkaynak 
açıkları 1 milyar 894 milyon TL’ye ulaşıyor. 
Yine, dört kulübün birikimli zararlarını, sahip 
oldukları varlıklarıyla karşılaştırdığımızda 
da ortaya ürpertici bir durum ortaya çıkı-
yor. Dört kulübün toplam varlıkları 1 milyar 
952 milyon TL’ye ulaşırken, mevcut birikimli 
zararları ise 2 milyar 170 milyon TL olarak 
gerçekleşti. Dört kulübün özkaynak açıkları o 
kadar hızla artmış  ve büyümüş ki, bu açıkları 
var olan gelir yapıları ve varlıklarıyla kapa-
tabilmeleri mümkün görünmüyor. Toplam 
varlıklarını satsalar bile,  mevcut birikimli 
zararlarını karşılayamıyorlar. Bu durumun 
finansal açıklamasıysa, teknik iflas anlamına 
geliyor.  

Tablo 3, dört kulübün toplam birikimli 
zararlarının, sahip oldukları aktiflerinin 
üzerine çıktığını; yıllar itibariyle artan za-
rarların, kulüplerin özkaynaklarını da ciddi 

Tablo2

Tablo3
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şekilde eritip çok önemli öz kaynak açık-
larına neden olduğunu bize gösteriyor...

Özkaynak açıkları bakımından karşı-
laştırma yapıldığında ise, Galatasaray 606 
milyon TL’lik özkaynak açığıyla, ilk sırada 
yer alırken, Galatasaray’ı 543 milyon TL ve 
519 milyon TL negatif öz kaynakla, sıra-
sıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe izliyor. Trab-
zonspor’un öz kaynak açığıysa 229 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş. Yani, dört kulübün 
yıllar itibariyle oluşan birikimli zararları, 
kulüplerin tüm öz kaynaklarını erozyona 
uğratmış durumda. 

 
Özkaynak açıkları gelirlerin 
bir buçuk katını aşıyor

Kulüplerin özkaynak açıklarını gelir-
leriyle  karşılaştırdığımızda, dört kulübün 
toplam özkaynak açıkları, gelirlerinin bir 
buçuk katını aşıyor. Dört kulübün toplam 
gelirleri 1.376 milyon TL’ye yaklaşırken, 
özkaynak açıkları ise 2.170 milyon TL’ye 
ulaşıyor. Yani, özkaynak açıkları gelirlerin 
%157’ye ulaşmış durumda.

Tablo 4’de görüldüğü gibi, mevcut ge-
lirlerine göre en fazla özkaynak açığı veren 
kulüp Trabzonspor. Trabzonspor’un özkay-
nak açıkları, gelirlerinin %281’ine ulaşıyor. 

Trabzonspor’un özkaynak açıkları neredey-
se kulübün gelirlerinin üç katına yaklaşıyor. 

Tablo:4’ü yorumlamaya devam eder-
sek, mevcut gelirine oranla en fazla öz-
kaynak açığına sahip kulüp olarak %168’le 
Beşiktaş’ı görüyoruz. Yani, Beşiktaş’ın öz-
kaynak açıkları, gelirlerinin 1.5 katını aşmış 
durumda. Bu oran Galatasaray’da %122, 
Fenerbahçe’de ise %109. Bu iki kulüpten 
Galatasaray’ın özkaynak açıkları, toplam 
gelirlerinden %122; Fenerbahçe’nin özkay-
nak açığı da %109 daha fazla görünüyor.

 
Mali sıkıntılar artarak devam ediyor

BİST’te işlem gören dört büyük kulü-
bün 2016 üçüncü çeyrek sonuçları bize, 
bu kulüplerin finansal yapılarında önemli 
mali sıkıntıların artarak devam ettiğini 
gösteriyor. Süper Lig’de en fazla şampi-
yonluğa sahip dört büyük kulübün futbol 
gelirlerinden aldıkları pay yüzde 36’ya ula-
şıyor. Aynı zamanda en fazla gidere sahip 
bu kulüplerin özkaynak açıkları bugün 2 
milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. 
Yani, dört büyük takım sahip oldukları 
varlık ve gelirlerinin üzerinde harcama ve 
zarar yaparak, kendilerine haksız rekabet 
üstünlüğü sağlamış durumdalar. 

Aynı şekilde, kulüplerin birikimli za-
rarlarını gelirleriyle kıyasladığımızda da, 
ortaya çok endişe verici bir tablo çıkıyor. 
Dört kulübün toplam birikimli zararları 
gelirlerinin %138’ine ulaşmış durumda. 
Mevcut gelirine göre en fazla zarar eden 
kulüp olarak yine Trabzonspor’u gözlem-
liyoruz. Trabzonspor’un mevcut birikimli 
zararları, gelirlerinden %405, yani tam dört 
kat daha fazla görünüyor. Bu tablo gerçek-
ten ürkütücü. 

Trabzonspor’u %244’lük oranla Be-
şiktaş izliyor. Her ne kadar Beşiktaş son 
finansallarına göre 2016’nın üçüncü çey-
reğinde, dönemsel olarak kara geçmiş gibi 
görünse de, Beşiktaş’ın birikimli zarar tuta-
rı, gelirlerinden %244 daha fazla. Yani, Be-
şiktaş’ın birikimli zarar toplamı, gelirlerinin 
2.5 katına ulaşmış durumda. Galatasaray’ın 
birikimli zararlarının tutarı da, gelirlerinden 
%134 daha fazla görünüyor. 

Bu tabloda diğer kulüplere göre “eh-
veni şer-kötünün iyisi” birikimli zarara sa-
hip kulüp olarak Fenerbahçe görünüyor. 
Fenerbahçe’nin birikimli zararları toplamı 
gelirlerinin %81’ine karşılık geliyor. Fener-
bahçe’nin birikimli zararları neredeyse, 
gelirleri toplamına ulaşmış durumda. 

BİST’te işlem gören dört kulübümüzün 
KAP’a gönderdikleri dönemsel finansal 
tablolar bizi yanıltmasın. Çünkü, 
dönemsel bakış açısı ile bazı finansal 
değerler olumlu gerçekleşmiş olarak 
görünse bile, kulüplerin bazı birikimli 
değerlerine baktığımızda olayın böyle 
olmadığı çok rahatlıkla görebiliriz. Ör-
neğin, geçen sezon Haziran-Aralık ara-
sında 24.3 milyon zarar açıklayan Kara 
Kartal, bu sezon Vodafone Arena’nın 
tamamıyla hizmete girmesi, başta isim 
hakkı ve hasılat olmak üzere, kombine 
kart satışı, localardan elde olunan ha-
sılatlar ve Şampiyonlar Ligi’nden gelen 
gelirlerle 2016/3 çeyreğini 2.9 milyon 
TL kârla geçtiler. Ancak, bu olumlu 
gelişmeye karşın, büyük resme baktığı-
mızda, Beşiktaş’ın birikimli zararının 788 
milyon TL’ye ulaştığını görüyoruz.

Dönemsel finansallar 
bizi yanıltmasın!

Tablo 4




