En Büyük Beşiktaşlı...

BAŞKAN’DAN
Değerli Ortaklarımız,
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. olarak, 2016-2017
sezonunu ikinci kez üst üste şampiyon olarak tamamladığımızda
ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktığımızda, Şeref’imizle mücadele
edip, Hakkı’mızla kazanmanın haklı gururunu yaşadık. Üç yıldızlı
formalarımızın satışında kısa sürede rekor rakamlara ulaştık.
“Feda”nın güveni, “Gururlan”ın gücü, “Efendi”liğin mağrurluğuyla
2017-2018 sezonuna başladık. Aynı inanç ve kararlılıkla tüm
kulvarlarda yarışmamıza rağmen maalesef ligde mutlu sona
ulaşamadık.
Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı futbolla tüm
sporseverlerin takdirini kazanan Beşiktaşımız, yaşattığı ilklerle
tüm Türkiye’nin göğsünü kabarttı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
mücadele eden Türk takımları arasında grup aşamasındaki en
başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu
yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda
üç galibiyet alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk
takımı olarak tarihe geçti. Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa çıkar
çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca dünyaya takımını destekleme konusunda
bir kez daha ders veren taraftarlarımızla ne kadar övünsem azdır.
Beşiktaş, hem Türkiye’nin aydınlık yüzüdür hem de Türkiye’nin en önemli vitrin kulübüdür. Önümüzde
duran en önemli hedefin; Beşiktaşımız’ı global bir marka haline getirmek olduğunu sık sık dile getiriyorum.
Biz, stratejilerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Beşiktaşımız’ın stadı Vodafone Park,
2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak. “Come to Beşiktaş” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz
iletişim kampanyası sayesinde Beşiktaşımız, Türkiye’nin sınırlarını aşarak, dünyada adından en çok söz ettiren
kulüplerden biri oldu. Din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş’a çağıran reklam filmimize gösterilen ilgi bir
kez daha bizlere cesaret verdi. Japonya’nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile global medya iş
ortaklığı kurduk. Mainichi-Sponichi grubunun Japonya’daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte
hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve Türkiye’ye
tanıtırken, Beşiktaş’ı da önce Japonya’da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka
haline getirmek.
Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş’a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda
attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum. Önümüzdeki sezon da attığımız bu adımların
devamı olarak önemli girişimlerde bulunacağız ve Beşiktaş’ın adını dünya zirvesine yazdıracağız. Büyük Beşiktaş
Ailesi’nin bir parçası olduğunuz için sizlere teşekkür ve şükranlarımı sunuyor, desteğinizin devamını diliyorum.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Fikret Orman
BJK Yönetim Kurulu Başkanı
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09.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması
4. 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların
okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı
ayrı ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu’nun 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair
önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
8. Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
9. 12.01.2017 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin görev
sürelerinin sona erecek olması sebebiyle Esas Sözleşmesinin 8.maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun
olarak yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre
seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu
üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.06.2018 - 31.05.2019
özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş.’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un
onayına sunulması
12. TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına
alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
13. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketimiz ile gerek
kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden
bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay
sahiplerine bilgi verilmesi
15. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap döneminde yapılan bağışlar
hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap döneminde yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi
16. 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek
(TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. Dilek, temenniler ve kapanış
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BEŞİKTAŞ
FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ŞİRKET BİLGİLERİ
1.FAALİYET KONUSU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve tescil edilmiştir. Şirketimizin fiili faaliyet konusu;
profesyonel futbolun gelişmesine katkı sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla
sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol
yatırımları yapmak, futbol tesisleri kurmak ve bunları işletmek ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002 yılından itibaren Borsa İstanbul’da (BİST)
işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse senetlerimizin %49 ‘u halka açık olup, BİST’de dolaşımda bulunmaktadır.
• İLETİŞİM BİLGİLERİ
Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.
No:1 Vodafone Park K:2 İç Kapı:1113
Beşiktaş – İSTANBUL
Tel : (212) 948 1903
Faks : (212) 948 1999
http://www.bjk.com.tr
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü
Uğur Gökhan SARI
0212 948 1903 - 1014
gokhan.sari@bjk.com.tr
Sahip Olduğu Lisanslar:
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

202608
300594
400593

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Bağımsız Denetim Lisansı

600125
700113
800086

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Bağımsız Denetim Lisansı

600125
700113
800086

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı
Uğur Gökhan SARI
0212 948 1903 - 1014
Sahip Olduğu Lisanslar:
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev Araçlar Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı
Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:
Telefon No: +90 212 948 1903/1203
Faks No:
+90 212 948 1948
E-posta:
yatirimciiliskileri@bjk.com.tr
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202608
300594
400593

2. YÖNETİM KURULU
Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekildedir:
ADI SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Fikret Orman

Yönetim Kurulu Başkanı

12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

Ahmet Ürkmezgil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

Deniz Atalay

Yönetim Kurulu Üyesi

12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

Metin Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

M. Koray Özcan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl

Cenk Sümer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
12.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
Fikret Orman:
- Orsan San. Ticari Araç Sistemleri Ltd. Şti .Yönetim Kurulu Başkanı
- ECD Yapı Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- İstanbloom Otelcilik Tur. İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orçan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı
- Denge Kutu ve Oluklu Muk. San Tic Ltd. Şti. Ortağı
- Esin Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
- Seba Standart İnş. Yapı Turizm San. Tic. Ltd. Şti Ortağı
- Fokus Turizm İnş. Danış. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ürkmezgil:
- Promat Basım Yayın San Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Deniz Atalay:
- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Albayrak:
- Tarabya Bilişim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
M. Koray Özcan:
- Tüvtürk İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Sümer:
- Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer aldıkları/hissedarı bulundukları Şirketler ile
Şirketimiz arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmamaktadır.
3. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetim Komitesi
Cenk Sümer
M.Koray Özcan

Görevi
Başkan-Bağımsız Üye
Üye-Bağımsız Üye

4. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi
Cenk Sümer
M. Koray Özcan
Uğur Gökhan Sarı

Görevi
Başkan-Bağımsız Üye
Üye-Bağımsız Üye

Üye
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5. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken
Saptanması Komitesi
Cenk Sümer
M. Koray Özcan

Görevi
Başkan-Bağımsız Üye
Üye-Bağımsız Üye

6. GENEL MÜDÜR
Uğur Gökhan Sarı 16.04.2012 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü görevine atanmış olup son durum
itibariyle görevine devam etmektedir.

7. SERMAYE YAPISI VE İŞTIRAKLER

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
31.05.2018
ORTAKLIĞIN UNVANI

PAY TUTARI (TL)

PAY ORANI %

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)

122.426.085

51,01

A Grubu İmtiyazlı
B Grubu
Halka Açık
B Grubu
TOPLAM

600.000
121.826.085
117.573.915
117.573.915
240.000.000

0,25
50,76
48,99
48,99
100

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı

Faaliyet Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

Beşiktaş Sportif
Ürünler San. ve
Tic. A.Ş.

Beşiktaş markalı
ürünlerin üretim
ve pazarlanması
faaliyeti

4.500.000

4.500.000

TL

100

Bağlı Ortaklık

Beşiktaş
Televizyon
Yayıncılık A.Ş.

Televizyon
yayıncılık
faaliyetleri

9.500.000

9.500.000

TL

100

Dolaylı İştirak
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Şirketin
Sermayedeki
Payı

Para
Birimi

Şirketin
Sermayedeki
Payı (%)

Şirket İle
Olan İlişkinin
Niteliği

01.06.2017-31.05.2018 DÖNEMİ FAALİYETLERİ
1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)
01.06.2017 – 31.05.2018 dönemi hasılatımız 906.168.511 TL olarak gerçekleşmiştir.
Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55 oranında artış gösterirken, satışların maliyeti daha düşük bir oranda
ve %42 düzeyinde artmıştır. Hasılattaki %55’lik artışın %22’si futbolcu satış ve kiralama gelirlerinden %8’i lisanlı ürün
gelirlerinden, %6’sı gişe gelirlerinden, %4’ü sponsorluk reklam, isim ve lisans hakkı gelirlerinden, %11’i UEFA gelirlerinden
ve %5’i de yayın gelirlerinden sağlanmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 54.250.630 TL tutarındaki negatif kur
etkisine rağmen faaliyet karı 178.719.127 TL olarak gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise, 73.206.229 TL’si kur
artışlarından kaynaklanmak üzere, 159.235.006 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, Şirketimiz toplamda 127.456.859
TL’lik kambiyo zararına rağmen 10.047.768 TL tutarında net dönem karı gerçekleştirme başarısı göstermiştir.
2. İdari Faaliyetler

01.06.2017-31.05.2018 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. 31.05.2017 tarihli özel durum açıklamamızda, diğer hususların yanısıra, Vodafone Arena bünyesinde bulunan ve İnönü
stadındaki 47 locayı aşan sayıdaki locaların 3 yıllık satış geliri (2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonu) ile Kulüp
ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone A.Ş.) arasında imzalanan 20.08.2013 tarihli sözleşme kapsamında
elde edilen/edilecek toplam 111 milyon ABD Doları tutarındaki 15 yıllık reklam ve isim hakkı sponsorluk gelirlerinin,
Kulüp tarafından Şirkete yansıtılması işleminde, Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından
30.05.2017 tarihinde düzenlenen rapor (Rapor) uyarınca ileride söz konusu gelirler üzerinde oluşabilecek Spor
Genel Müdürlüğü (SGM) payı düşülerek bulunan bugüne indirgenmiş miktarı olan 257.871.354.-TL + KDV tutarındaki
Vodafone Arena stadı inşaat maliyetinin Şirketimize yansıtılmasına karar verildiği bildirilmişti. Bu karara dayanak olan
ve Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 30.05.2017 tarihinde düzenlenen raporun
özeti KAP’ ta yer almaktadır.
2. Caner Erkin’in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.
3. Luiz Rhodolfo Dini Gaito’nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak Flamengo kulübü tarafından şirketimize 1.400.000 AVRO ödenecektir.
Oyuncunun transferi Brezilya Futbol Federasyonu’nun transfer sezonu açıldığı tarihte gerçekleşecektir.
4. Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe)’ in transferi konusunda oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncu ile 2 yılık anlaşmaya varılmış olup,
2017/2018 ve 2018/2019 Sezonununda Toplam 9.500.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadğı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir
5. Şirketimiz ile Denizbank A.Ş. ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. (konsorsiyum bankaları) arasında, güncel
banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak üzere 96.400.000 USD muadili kredi
kullanımı konusunda mutabakata varılmıştır. Nihai kredi sözleşmesi imzalandığında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.
6. Atınç Nukan’ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.
7. Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.
8. Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho’nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile
anlaşmaya varılmıştır.Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 Avro
garanti, 500.000 Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 Avro ödenecektir.Oyuncunun Dayanışma
Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.
9. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14.07.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği;
a) Kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net değerinin % 25’ini veya aktif
toplamının %5’ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi;
b) Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve
futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10 una ve katlarına
ulaşması,
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c)Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir
tablosundaki satışların maliyetinin %5’ini veya aktif toplamının %5’ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması,
d) Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir
tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam,
isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması,
işlemlerinin önemli işlemler olarak değerlendirilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
10. Alvaro Negredo Sanchez’in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme fesih bedeli olarak şirketimiz tarafından Valencia kulübüne net 2.500.000 Avro ödenecektir.
Oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme ile aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.
2017-2018 Sezonu için 4.350.000 Avro
2018-2019 Sezonu için 4.350.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Oyuncu 2018-2019 sezonunda 25 maç veya daha fazla resmi müsabakada (Türkiye Kupası hariç) oynadığı takdirde
sözleşme 2019-2020 yılına uzayacak olup,
2019-2020 Sezonu için 4.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Oyuncuya ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.
11. Jeremain Marciano Lens’in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.
Oyuncuya,
2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus
35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.
Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.
Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya
2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro
2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro
2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro
2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.
12. Gary Alexis Medel Soto’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
13. 09.08.2017 tarihli, TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler’e ilişkin açıklamamızda, ekli dökümanın Not
2 Özkaynaklar kısmında, “rayiç değerin düzeltilmiş değeri arasındaki fark 1.243.313.201 TL” olarak sehven yanlış
yazılmıştır.Yanlış yazılan rakam ekli dökümanda düzeltilmiştir.
Açıklamaya ilişkin Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan “Futbol Takımı ve Lisans Hakkı
Değerleme Raporu” özet dökümanı paylaşılmaktadır.
14. Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina
Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine
ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000
Avro’ya hak kazandığı bildirilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da
dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından
temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde
karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
15. 13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin
Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl
ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu
nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup Kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA’nın Nyon’da bulunan
merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017
tarihinde gönderilen kısa kararda, Kulübümüzüz temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin
kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir
16. Şirketimizin geçmiş dönem zararları toplamı dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin
1.6.2016-31.5.2017 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına
sunulmasına karar verilmiştir.
17. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 14.11.2017 saat 10.30’da düzenlenecek olan Olağan Genel
Kurul’una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli
açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı KAP’ta yer almaktadır.
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18. Şirketimiz Genel Kurulu 14.11.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli KAP’ta
yayınlanmıştır.
19. Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
20. Cenk Tosun’un transferi konusunda Everton kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
21.31.05.2017 Tarihli Kap açıklamamızda, Vodafone Park stadının kesin toplam inşaat maliyetinin aktifleştirilen herhangi
bir finansman giderini içermeyecek şekilde en geç 2017 yılsonu itibariyle düzenlenecek bir özel amaçlı bağımsız
denetim raporuyla tespit edilmesine ve Kulüp bünyesinde kalacak Vodafone Park stat maliyetinin tutarının bu rapor
doğrultusunda kesinleştirilmesine karar verildiği bildirilmişti.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 27.12.2017 tarihinde
düzenlenen rapor uyarınca bulunan toplam maliyet tutarı 407.047.190 TL olup, Kulüp bünyesinde kalan Vodafone
Park stat maliyetinin tutarı 149.175.836 TL olarak kesinleşmiştir. 14.11.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan
Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine de sunulan 31.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımız
uyarınca, Vodafone Park’ın Kulüp üzerinde kalan 149.175.836 TL’yi karşılayıncaya kadar geçecek süreyle stadyum
gelirleri arasında yer alan müze/stat turu geliri Kulüp’e ait olacaktır.
22.Tolgay Ali Arslan ile 2021-2022 Sezonu sonuna kadar sözleşme uzatılmıştır.
23. Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic’in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
24. Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ‘nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya
varılmıştır.
25. Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin’in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
26.07.08.2017 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Sunderland kulübünden 2017-2018 sezonu için kiralanan Jeremain
Marciano Lens’e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır.
27. Profesyonel Futbol takımımızın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü
oynanacağı açıklanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçına çıkmama kararı alınmıştır.
28. Dusco Tosic’in transferi konusunda Guanzhou R&F Football Club ile anlaşmaya varılmıştır.
Guanzhou R&F Football Club tarafından şirketimize net 4.500.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Şirketimiz lehinde ve aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilere mali tablo dipnotlarında detaylı
olarak yer verilmektedir.
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BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ GELİŞMELER
1. Yönetim Kurulumuzun 07.06.2018 tarihli toplantısında, sermayesinin %100’üne sahip olmamız sebebiyle tek pay
sahibİ olduğumuz bağlı ortaklığımız Beşiktaş Sportif Ürünler San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak sermaye artırımına,
TTK md.408/3 hükmü de dikkate alınarak, yeni pay alma hakkı kullanımı amacıyla; 16.703,44 TL’sı nakdi,
24.633.296,56 TL’si ticari alacağımızın ayni sermaye olarak konulması suretiyle toplam 24.650.000 TL olarak
katılınmasına karar verilmiştir.
2. 05.07.2017 Tarihinde yaptığımız bildirimde Şirketimiz ile Denizbank A.Ş ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
A.Ş (Konsorsiyum Bankaları) arasında, güncel banka kredilerinin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında
kullanılmak üzere kredi kullanımı konusunda mutabakata vardığımız kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Söz konusu
kredi kullanım kararından vazgeçilmiştir.
3. Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez’in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya
varılmıştır.
Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği
kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden
belirlenmiş olup, Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
söz konusu formata göre hazırlanmıştır.
Şirketimiz tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyulmuş, uygulaması zorunlu
olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen gösterilmiş olup, uyum için çalışmalara devam edilmektedir. Düzenleme
uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler
aşağıda belirtilmektedir. Henüz uygulanmayan ilkeler menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol
açmamıştır.
4.2.8. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları
zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP’ta açıklanmasına ilişkin
henüz bir politika belirlenmemiştir.
4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirketimizin 6 Yönetim Kurulu üyesi arasında kadın üye bulunmakta olup, Yönetim
Kurulu’nda yer alacak kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere
ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.
4.4.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinde
belirlenmiş olup, ayrıca Şirket içi düzenlemeyle yazılı hale getirilmemiştir.
4.4.7. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde Beşiktaş Derneğinin yönetimsel imtiyaza sahibi olması, gönüllülük esası ile
görev yapılması ve iş tecrübelerinin Şirketimize önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler almaları
sınırlandırılmamıştır.
4.5.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, bazı yönetim
kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir.
4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen
ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Yapılan
ödemeler genel uygulamaya paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek üzere Pay Sahipleri ile İlişkiler
Birimi oluşturulmuştur. Birim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt
Kuruluşu’na karşı Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde, pay senedi
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değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını
yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş
takibini yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dökümantasyonun hazırlanması,
esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının
yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin
yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta
meydana gelen değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim tarafından
yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu birimin görevleri arasındadır. Bunun yanısıra
BİST şirketleri, futbol kulüpleri, yatırımcı ilişkileri, ekonomik beklentiler v.s. konular hakkında yapılan akademik çalışmalar
ile ilgili birime yöneltilen bilgi ve belge talepleri ile anket çalışmalarına da destek verilmektedir. Dönem içinde birime
telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz
cevaplandırılmıştır.
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Uğur Gökhan SARI
Sahip Olduğu Lisanslar:
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

202608
300594
400593

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Bağımsız Denetim Lisansı

600125
700113
800086

Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Bağımsız Denetim Lisansı

600125
700113
800086

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı
Uğur Gökhan SARI
Sahip olduğu lisanslar:
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

202608
300594
400593

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:
Telefon No: +90 212 948 1903/1203
Faks No: +90 212 948 1948
E-posta: yatirimciiliskileri@bjk.com.tr
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğu dikkate alınarak, dönem içinde sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler
dışında pay sahiplerinden bilgi talebi geldiğinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ticari sır kapsamında olup olmadığı
ve SPK mevzuatı açısından kamuya açıklanmasının uygunluğu konuları değerlendirilerek yazılı ve sözlü olarak cevap
verilmiştir. Ayrıca, son Genel Kurul Toplantısı’na katılan pay sahiplerimiz mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir.
Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, hak kullanım bildirimleri ile 3’er aylık
dönemler itibariyle KAP’a gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır. SPK mevzuatı gereği pay sahiplerine yapılması
gereken tüm bildirimler ayrıca Şirket internet sitesi olan www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as de yatırımcıların
kullanımına sunulmaktadır.
Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakla birlikte TTK’nun 438. maddesi ve devamı
hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır.
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.
Şirket faaliyetleri, TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2017/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurul’a sunulan ve
Genel Kurul’da 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir.
2.3 Genel Kurul Toplantısı
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait Olağan Genel
Kurul Toplantısı 14.11.2017 tarihinde saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Beşiktaş İstanbul
adresindeki Vodafone Arena Basın Toplantı odasında; İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü’nün 13.11.2017 tarih ve 29477936
sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan’ın gözetiminde yapılmıştır.
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Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi’nin 19 Ekim 2017 tarih ve 9433 sayılı nüshasının 840. sayfasında, Akşam Gazetesinin 20 Ekim 2017 tarih
ve 8087 sayılı nüshasının 21. sayfasında ve YeniGün Gazetesi’nin 20 Ekim 2017 tarih ve 11898 sayılı nüshasının 8
sayfasında, şirketin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde genel kurul gününden üç hafta önce ilan
edilmiştir.
Şirketimizin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve
açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.1.’e uygun
olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP’ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla Şirketin internet sitesinde
yayımlandığı duyurulmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketin internet sitesinin yanısıra MKK’nın Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nde de yayımlanmıştır.
Genel kurul, Vodafone Arena Basın Toplantı odasında, 200 kişi alabilecek kapasiteli geniş bir salonda yapılmıştır. Gerekli
bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu
üyeleri, Şirket Genel Koordinatörü, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Grup Mali İşler Müdürü, finansal tabloların
hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi katılmıştır. Olağan Genel Kurul kamuya açık olarak gerçekleştirilmiş
olup bir grup Şirket çalışanı da toplantıya katılmıştır.
Şirketimizin 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim
Raporu, Yönetim Kurulu’nun 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin
önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile ilgili
zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme
notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır
bulundurulmuş ve ayrıca Genel Kurul’a ilişkin olarak yapmış olduğumuz ilanlarda bu hususlar ayrıca belirtilmiştir.
Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama
sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Düzenlenen genel kurul’un
sonunda pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde
pay sahiplerine cevap verilmiş, bir kısmı ise Genel Kurul Toplantısında cevaplandırılamaması nedeniyle Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne iletilmiştir. Genel Kurul Toplantılarında sorulan sorular ve cevapları Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
Dönem içinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı olarak iletmiş olduğu
gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır.
Toplantı tutanakları KAP’ta özel durum açıklaması ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla aynı gün
yayımlanmış, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinin en son hali, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tutanağı Hazır Bulunanlar Listelerine
internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilmektedir.
01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemine ilişkin olarak 14.11.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;
Dönem içinde bağış ve yardım yapılmadığı, Şirketin 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı
hususunda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi
içinde, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususunda ortaklarımıza bilgi verilmiştir.
2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme’nin 11.maddesinde) oy
hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesine ilişkin açıklanan ikincil düzenlemeler çerçevesinde, genel kurullarını fiziki ortamla eş
zamanlı olarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)’nde gerçekleştirilmektedir.
Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli
olacağı düzenlenmiştir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için
15 (onbeş) oy, B Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1 (bir) oy hakkı vardır. Şirket Esas sözleşmesinde
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ayrıca Yönetim kurulu üyelerinin tamamının A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçileceği hükmü ile
Tasfiye kurulu tayini halinde A grubu pay sahiplerinin 3 kişilik tasfiye kurulunu seçeceğine ilişkin hüküm yer almaktadır.
Pay sahipleri oy haklarını, fiziki veya elektronik ortamda kullanırlar. Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu
tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak düzenlenecek iç
yönergeye göre verilir. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri
bir vekile verilmiş vekâletname ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri
hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Şirketimizde azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 01.06.2016-31.05.2017 özel hesap dönemi içerisinde
şirketimize bu konuda ulaşan bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.
2.5 Kar Payı Hakkı
Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.
Şirketin Kar Dağıtım Politikası 14.11.2017 tarihinde düzenlenen 01.06.2016-31.05.2017 dönemine ilişkin Olağan Genel
Kurul’un 7.Gündem maddesi ile onaya sunulmuş olup, Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketin yıllık temettü ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu
her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun
bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir.Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu
tür bir teklifin dayanağı pay sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.Şirketimizin çıkarılmış
sermayesini oluşturan payların Şirket kârına katılımı konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas
sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap
dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız, karlılık ve nakit
durumu dikkate alınmaktadır.
Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel
Kurul tespit eder.
Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil
itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.
2.6 Payların Devri
Şirket esas sözleşmesinin 20. maddesine istinaden “hisselerin devri ve satışı” ile ilgili aşağıdaki hükümler geçerlidir:
a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik
edilemezler.
b) Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde
serbestçe devir olunur.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi bulunmakta olup www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as
ulaşılmaktadır.

adresinden

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiş olup, sitemizde
SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve gelişmelere göre güncellenen bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü
bulunmaktadır.
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Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:
Şirket bilgileri
Yönetim Kurulu, Komiteler
Şirket Ortaklık Yapısı
Şirket Esas Sözleşmesi
Ticaret Sicil bilgileri
Faaliyet Raporları
Periodik Finansal Tablolar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Etik Kurallar
İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
Genel Kurul İlanı,Gündemi, Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun Cetveli
Halka Arz ve Sermaye Artırımı ile ilgili İzahname, Sirküler
İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklamaları
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Güncel Çeşitli Duyurular
Bu bölümde yer alan her türlü bilgi ve belge güncel hali ile yayınlanır.
Yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahiplerini bilgilendirmek ve sürekli iletişim içinde olmak
amacıyla, yayımlamak durumunda olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur. Güncel bilgileri içeren
“Beşiktaş Futbol A.Ş.” bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as adresinden ulaşılmaktadır.
Esas Sözleşme, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul
Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanlarının içerikleri de dikkate alındığında, Kurumsal Yönetim
İlkelerinin 2.1. maddesinde belirtilen hususlar internet sitemizde yer almakta ve incelemeye hazır bulundurulmaktadır.
3.2 Faaliyet Raporu
Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet raporumuzun
içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanır.
Yönetim Kurulu’nun onayından geçen yıllık faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır.
Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebilir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet
Raporlarının hazırlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuata uyum konusunda aynı özeni göstermektedir.
Şirketimizin 01.06.2008-31.05.2009 özel hesap döneminden itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması
ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri
çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve
menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişebilir bir şekilde yapılması esastır.
Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal
raporlar ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı
çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine
ilişkin konular hakkında bilgilendirilir. Bilgilendirme politikamıza Şirketin www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as adresinde
bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve
sorumluluğundadır.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.
Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede
gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.
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Menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda toplantılar yapılarak fikir alışverişinde
bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Profesyonel futbolun gelişmesini
ve profesyonel futbol ile ilgili her türde elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesi ve futbolun en iyi şartlarda oynamasını
sağlamak amacıyla şirketimizle ilgili menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanmaktadır. Bu konuda sabit bir model
oluşturulmamış olup; günün gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; “öneri”, “anket” gibi araçlarla
menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.
Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılık, gelişim ve büyümenin insan kaynağı ile mümkün olabilecegi bilinciyle
oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım
çalışmasına uyan, kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer planlamasıyla
sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı
maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup,
amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir.
4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması tüm yönetim rolünü üstlenen
çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil
olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.
Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli derneklere bağış ve yardımlarda
bulunmaya dikkat etmektedir. . Çevreyi korumaya yönelik mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini
yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu
olmamış ve dava ikame edilmemiştir.
Şirket faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve
kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2
(iki) yıllık bir süre için en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin
yeniden seçilmesi mümkündür.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.
Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim kuruluna, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.
Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır
ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu
toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı
yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri
suretiyle de karar alınabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim kurulu
üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.
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Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;

ADI SOYADI

GÖREVİ

Fikret Orman

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deniz Atalay

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

M. Koray Özcan

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Cenk Sümer

Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler EK/1’de açıklanmıştır.
Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK/2’de yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda M.Koray Özcan ve Cenk Sümer bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak Genel Kurul’a
sunulmak üzere genel kurul toplantı ilanıyla beraber KAP’ta açıklanmış, üye adayların özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme
dokümanı aracılığıyla yayımlanmıştır. 12.01.2017 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul’da M.Koray Özcan ve Cenk
Sümer Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.
Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak kaydıyla
bir hedef oran ve hedef zaman belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturma çalışmaları sürdürülmektedir.
5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere
Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket
esas sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin spesifik bir konuya ilişkin
toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar Şirket Genel Müdürü’nün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu
Sekreterliği tarafından değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir.
Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşmenin 8.maddesinde belirlenmiştir. Buna göre Yönetim
Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu
toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim
Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.
Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kez, gerekli görülen hallerde bu
süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Yönetim kurulu toplantısına
uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde
bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar
alınabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına yazılmaktadır.
Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu bu özel hesap dönemi içerisinde toplantılarda toplam 30 karar almıştır. Üyeler büyük ölçüde toplantılara
katılım sağlamışlardır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu
üyelerine her ne ad altınsda olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.
5.3 Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla, Denetimden
Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır.
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DENETIM KOMITESI

GÖREVİ

Cenk Sümer

Başkan - Bağımsız Üye

M. Koray Özcan

Üye - Bağımsız Üye

KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI

GÖREVİ

Cenk Sümer

Başkan - Bağımsız Üye

M. Koray Özcan

Üye - Bağımsız Üye

Uğur Gökhan Sarı (*)

Üye

RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI

GÖREVİ

Cenk Sümer

Başkan - Bağımsız Üye

M. Koray Özcan

Üye - Bağımsız Üye

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal
Yönetim Komitesi’nde görevlendirilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, finansal tabloların kamuya
açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 4 adet
rapor hazırlamıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri
Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Aday
Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile
Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 1 adet rapor hazırlamıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde
çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır.
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan liste uyarınca ikinci
Grupta yer almakta olup yönetim kurulu üye sayımızın 6 olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 dir. Bu
nedenle, Şirketimizde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi
olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Cenk Sümer Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin ve
Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.
5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdüren iç denetim sistemi mevcut olup, menfaat sahiplerini
etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için Şirketin faaliyetlerini periyodik olarak denetlemekte ve denetim raporlarını
Yönetim Kuruluna sunmaktadır. Riskin Erken Teşhisi Komitesi tarafından onaylanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen
faaliyetler sonucu elde edilen riskler kurum risk alma profili dikkate alınarak değerlendirilmekte ve risk odaklı olarak
gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri ve çalışmalar sonucunda oluşturulan aksiyon planları ile etkin bir iç kontrol sistem
yapılandırılması sağlanması hedeflenmektedir.
5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin vizyonu web sayfamızda da açıklanmış olup; BJK camiasının tüm mensuplarının koşulsuz mutluluğunu
sağlayacak sportif başarı ve hizmetleri sunmak üzere gerekli kaynakların sağlanması için yönetme, yönlendirme ve
koordinasyon faaliyetlerimizin yerine getirilmesi; 1903’den bugüne bir asırı aşkın köklü geçmişi, şanlı tarihi olan Beşiktaş
Jimnastik Kulubü’nün ulusal ve uluslararası alanlarda camiamızı ve ilkelerimizi başarı ile tanıtmak ve haklı gururumuz
olarak temsil etmek için sportif başarıların yanı sıra ekonomik başarısını da en üst seviyeye çıkarmak amacıyla profesyonel
yaklaşımlar çerçevesinde yönetilmesidir. Şirketimizde yıllık hedefler belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve
bütçe Yönetim Kurulunun onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleşmeleri ile performans
raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
Şirketin Misyonu, Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda Türk sporuna zeki,çevik ve ahlaklı sporcu ve spor
adamlarını yetiştirmek, Milli takımın başarılarına katkıda bulunmak, amaca ulaşmak için spor tesisleri yapmaktır.
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5.6 Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için Ücret Politikası 14.11.2017 tarihinde düzenlenen
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş
bildirme imkânı tanınmış ve ücret politikası, şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine ana
sözleşme kapsamında her ne ad altında olursa olsun her hangi bir ücret ödenmez. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine
14.11.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulda kararlaştırıldığı üzere 2.000.- TL net ücret ödenmektedir. Üst Düzey
Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı finansal dipnotlarında 2.864.142 TL olarak yer almakta olup,
sözkonusu dipnotlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.
Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
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EK/1 YÖNETİM KURULU ÜYE ÖZGEÇMİŞLERİ
1. FİKRET ORMAN (Yönetim Kurulu Üye)
1967 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi’nde, Yüksek Öğrenimini Yıldız Üniversitesi ve ABD Florida
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sanayi, Turizm ve İnşaat
sektörlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.
2. AHMET ÜRKMEZGİL (Yönetim Kurulu Üye)
1954 yılında İstanbul’da doğdu. İşadamıdır. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Şirket sahibidir. Beşiktaş Jimnastik
Kulubü Derneği Genel Sekreteridir. Üniversite mezunudur.
3. DENİZ ATALAY (Yönetim Kurulu Üye)
1961 yılında Denizli’de doğmuştur. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği Asbaşkanıdır.
Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
4. METİN ALBAYRAK (Yönetim Kurulu Üye)
1964 yılında doğdu. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.Evli ve
2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
5. CENK SÜMER ( Bağımsız Üye)
1973 İstanbul Doğumlu olan Cenk Sümer; lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümünde, “tezli” yüksek
lisans eğitimini de Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi bölümünde tamamlamıştır. Tez konusu:
“Yetkinlik bazlı istihdam yöntemlerinin, personel devir hızı üzerindeki etkisi” konulu araştırmadır. Profesyonel iş hayatına
Tekfen Holding’de başlayan Sümer, akabinde Işıklar Holding’de İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Direktörlüklüğünde
devam etmiştir. Sonrasında Fintur Holding iştiraki olan Superonline’da uzmanlık alanında yöneticilik görevinde bulunduktan
sonra; halen Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Profera Danışmanlık A.Ş.’ni kurmuş ve kariyerine; Türkiye’nin önde
gelen kurumsal firmalarına “Yönetim”, “İnsan Kaynakları” ve “Süreç” Danışmanlığı hizmetleri vererek devam etmektedir.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Cenk Sümer, 2 çocuk babasıdır. 2014 yılından bu yana Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.
6. MUHARREM KORAY ÖZCAN (Bağımsız Üye)
1974 Bandırma doğumlu olan Muharrem Koray Özcan lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde
tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1996 yılında PricewaterhouseCoopers Denetim Bölümü’nde başlayan Özcan,
2000 yılında bünyesine katıldığı Doğuş Holding İç Denetim Bölümü’nde 2 yıl çalıştıktan sonra Holding’in Stratejik Planlama
ve İş Geliştirme Bölümü’nde Proje Müdürü olarak görev almıştır. Bu süre içinde stratejik planlama, bütçe planlama ve iş
geliştirme projelerine yönelik rolüyle birlikte aynı zamanda Tansaş Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2005
yılından itibaren Doğuş – TÜV SÜD – Bridgepoint ortaklığı olan TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında farklı sorumluluklar
üstlenmiş olup, şu anda TÜVTÜRK İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir’dir (SMMM), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ISMMMO) ve Beşiktaş JK üyesidir. Evli ve 1 kız
çocuk babasıdır. 2015 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.
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EK/2 BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

28

29

DENETİM KOMİTESİ

Şirketimiz’deki Denetimden Sorumlu Komite Cenk Sümer ve Muharrem Koray Özcan’dan oluşmaktadır. Komite düzenli
incelemelerde bulunmuş ve 02.10.2017, 15.10.2017, 04.02.2018 ve 13.08.2018 tarihlerinde hazırlamış olduğu
2017/2018 mali dönemine ilişkin raporları yönetim kurulumuzun dikkatine sunmuştur. Komite, söz konusu raporlarda
bağımsız denetim şirketinin tespiti ile segment raporlamasına başlanması önerilerini paylaşmıştır. Ayrıca, bağımsız denetim
şirketinin sınırlı olumlu görüşünün kaldırılmasına yönelik alınması gereken tedbirler, finansal tablolar, borçluluk durumu ve
işletmenin sürekliliğine ilişkin değerlendirme ve tedbir önerileri, şirketimize dair bilgi paylaşımı ve muhasebe sistemleri/
yazılımları, ffp anlaşmasına uyum, maliyet kalemlerinin yönetimi, önemli gelir kaynakların kaybı durumunda karşı karşıya
kalınacak riskler gibi konularda görüş , değerlendirme ve önerilerde bulunmuştur. Bunlara ilaveten, ilişkili taraflarla olan
farklı boyutlardaki işlemler ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirler de alınan komite kararları arasında yer almıştır.
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BEŞİKTAŞ
FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Mayıs 2018 Tarihi Itibariyle Konsolide
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak No:27
Maslak, Sarıyer 34398
İstanbul - Turkey

A)

Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920-427502
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(Para birimi

1 Haziran 2017
2018

1 Haziran 2016
2017

10.047.768

4.703.927

48.628.503
9.436.353
16.831.149
1.058.709
305.247
6.839.206
8.627.987
376.842
480.330
(849.615)
746.127
87.815.250
(47.171.966)
132.926.910
2.060.306
36.127.432

43.155.489
2.525.883
(119.476)
(1.032.768)
913.292
(12.499.955)
215.554
(562.087)
(12.153.422)
56.691.265
(28.618.108)
85.309.373
26.324.087

(168.252.933)
10.002.508

(35.845.017)
(60.804.137)

51.012.872

24.132.066

(22.191.216)
(22.191.216)
390.932
40.471.807
40.471.807
29.158.957
(2.474.518)
31.633.475
38.794.560
38.794.560
(2.812.742)
(478.349)

25.226.237
25.226.237
(3.685.945)
19.897.233
19.897.233
(67.754.236)
16.309.230
(84.063.466)
129.346.065
129.346.065
(1.318.229)
(414.260)

134.346.821

125.428.931

3.404.395
(83.899.468)
(17.646.943)
(66.252.525)
87.977.010
87.977.010

160.855
(35.313.337)
(4.517.300)
(30.796.037)
49.266.767
224.026
49.042.741

7.481.937

14.114.285

(251.260.753)
(100.927.160)
559.499.666
(348.069.253)

(117.661.096)
(65.364.949)
222.871.373
(179.894.615)

(140.757.500)

(140.049.287)

1.071.258

(506.071)

4

1.949.457

2.455.528

4

3.020.715

1.949.457

Dipnot

)
)

11,12

Vergi geliri/gideri

lgili d
- Alacaklarda d
d
iptali) ile ilgili d
- Stok d
ptali) ile ilgili d
- Maddi
K
Faiz (gelirleri) ve g
ilgili d
- Faiz
- Faiz giderleri ile ilgili d
-

Nakit d

kalemlere i

d

6
8
11
12
14
22
23
21

d

Faaliyetlere

olmayan taraflardan ticari alacaklardaki
Stoklardaki
-

lmayan taraflara ticari b

a

(a

-

araflardan faaliyetlerle ilgili d
alacaklardaki
olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili d
alacaklardaki

-

olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili d

b
14

Tahsil edilen faiz
Maddi ve maddi olmayan duran
- Maddi duran v
a
kaynaklanan nakit
- Maddi olmayan duran v
a
kaynaklanan nakit
Maddi ve maddi olmayan
- Maddi duran v
s
kaynaklanan nakit g
- Maddi olmayan duran v
s
kaynaklanan nakit g
Ya

11,12

nakit
taraflara

Finansal faaliye

d

nakit

Nakit ve

(10)

43

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

1.
Futbol

A

Park

stanbul'da Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilerek

-

i kurmak ve

Pay

2017

2018
(TL)

(%)

(TL)

(%)

Halka arz

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

Toplam

240.000.000

100

240.000.000

100

2001
r.
2018

Sanayi ve
(

Televizyon )

2017
345

.(

2018
2017
2017

2018

(11)

44

Sermayesi

(%)

4.500.000

100

100

9.500.000

-

100

88

351

92
lam

tarihi itibariyle

konsolide

(Para birimi

2.
2.1

Konsolide finansal

n

Konsolide f

- 31
-

ve

Grup un konsolide
2.2

2018

Haziran 2017 tarihi itibariyle

i) 1 Haziran 2017

(12)

45

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
TMS 12 Gelir

2014ve
konulmayan standartlar

(ii)

TFRS 15 -

rakamsal bilgi verilecekt

(13)

46

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

v

d

verilmekte

belirlenmesi a

(14)

47

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

a.
b.
c.

ferleri

(15)

48

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

2014-2016
.
-

.
(iii)
MSK

- 2010

(16)

49

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
- 2011

fark devam e
in erken uygulamaya izin
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler

etkileri
UFRS 17

eya

uygulamaya izin verilmektedir.
(17)

50

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
- 2015
-

v

UMS 12 Gelir Vergileri

-

n ve net faiz

(18)

51

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
2.3

e

(a)

e sahipse veya

(b)

,y
bu getirilerde hak sahibi
2018 ve

veya

2017
2017

2018
Sermayesi

Sermayesi

4.500.000
9.500.000

100
-

100

4.500.000
9.500.000

(%)

100
-

100

r. Bu detaylar konsolide finansal durum tablosu

konsolide

konsolide

(19)

52

konsolide finansal

tarihi itibariyle

konsolide

(Para birimi

2.
2.5
Konsolide f
olarda
2.6
Konsolide f

UEFA gelirlerinden,
konsolide finansal
sahiplik al

Stoklar
konsolide
Maddi d
Maddi duran

kalemleri tahakkuk

amortismana
,

2017

Her bir aktifin maliyetini iz

Makine ve tesisler
ve

105-10
7-10

(20)

53

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
Maddi olmayan duran

futbolcu li
normal itfa
zerinden haklar he

Grup, ilgili finansal durum tablosu

veya zarar

konsolide

urumunda,
Giderler

(21)

54

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

losu

.
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Finansal durum tablosundaki
K
Ticari alacaklar

Grup

kar veya zarar

finansal durum tablosunda
maliyet bedeline dahil edilebilirler.

(22)

55

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

Finansal durum tablosu
finansal durum tablosu
kar veya zarar

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar
Finansal durum tablosu

Grup, finansal durum tablosu

Finansal durum tablosu

olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya

konsolide finansal tablolara a

konsolide

ise,
konsolide finansal tablolara

konsolide

(23)

56

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
Muhasebe tahminlerindek

konsolide finansal tablolara

Grup -

kaydedilir.
Grup - kiralayan olarak

(a)

(i)
(ii)
(iii)
(b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

edilmesi halinde.

(24)

57

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

5520
dece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim

,

konsolide

kons

anan faydalar

konsolide

Konsolide f

tarihi
in

(25)

58

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.

tablosu
Nakit

2.7
Konsolide f

2018 tarihi itibariyle
509.028.697

501.200.877 T

nin uygu

e

i.

ii. Vodafone Par
iii.
iv.

(26)

59

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

2.
Grup, 2018/2019 sezonuna ait
2018-2019
Tahmini gelirler

1.033.026.592
185.476.227
145.000.000
129.800.000
161.565.498
116.184.867
295.000.000

gelirleri
Sponsorluk gelirleri
Stadyum gelirleri

Tahmini giderler

617.161.019
403.500.000
78.300.000
135.361.019

Esas faaliyet net nakit

415.865.573

Finansman giderleri
Kurumlar vergisi

209.865.300
10.287.127
195.713.146
2018

195,7

501

(501.200.877)
Nakit b
Kredi vadelerinin yeniden

195.713.146
203.346.299
102.141.432

Net

-

konsolide

(27)

60

tarihi itibariyle

konsolide

(Para birimi

2.
2.8
2018 tarihine ait konsolide finansal tablolar,
olup,
n finansal durumu ve faaliyet
Grup

9

2018

3

faali
2018
31
Futbol faaliyeti

2018

TV

814.518.616
168.916.948
15.088.866

532.809.941
96.548.691
6.304.012

Kombine

998.524.430

635.662.644

(14.607.743)
(31.054.791)

(14.607.743)
(71.423.738)

952.861.896

549.631.163

Futbol faaliyeti

1.365.797.779
93.669.608
33.477.997

1.040.749.270
79.460.825
19.653.423

Kombine

1.492.945.384

1.139.863.518

(31.054.791)

(71.423.738)

1.461.890.593

1.068.439.780

Eksi(-):

Konsolide finansal
31

Eksi(-):

(28)

61

62

S

Finansman gelir/(gider),net

42.955.183
(9.389.922)
33.565.261
1.312.959
1.054.405

(18.663.497)
(18.663.497)
47.045.984
15.467.193
107.547.230

(29)

18.050.591

24.904.592

(175.128.439)

156.464.942

48.720.946

238.105.855
(24.331.419)
(3.011.117)
3.526.182

(68.178.995)
(13.392.415)

128.378.602
1.913.754

Sportif

(546.562.748)
(1.945.017)

Esas f

(-)

Esas faaliyetlerden gelir/(gider), net

-)

772.532.842
14.080.778

Futbol Faaliyeti

(1.003.357)
(16.741.071)
(63.896.485)

- grup

Pazarlama giderleri

- grup

31

tarihi itibariyle

1 Haziran 2017

3.

(Para birimi

konsolide

269.560
3.542.553

(4.853.996)

(46.431)

(4.807.565)

(2.157.158)

(2.650.407)

(2.594.733)
(29.399)

(26.275)

(5.551.357)
(66.352)

5.257.067
334.367

-

-

-

-

-

-

720.883
142.286
61.946

(925.115)

15.403.784

(16.328.899)

48.628.503
15.467.193
112.144.188

10.047.768

(9.436.353)

19.484.121

(159.235.006)

178.719.127

(24.613.893)
(22.204.635)
(60.337.756)

285.875.411

(620.293.100)
-

906.168.511
-

Toplam

63

-)

S

Finansman gelir/(gider),net

Esas faaliyetlerden gelir/(gider), net

Pazarlama giderleri

-

-

tarihi itibariyle

1 Haziran 2016

3.

(Para birimi

konsolide

-)

10.570.389
(2.458.547)
8.111.842
1.376.039
1.892.432

(344.931)
(344.931)
41.699.098
291.260.284

(30)

5.540.557

5.029.832

87.192.188
(87.537.119)

(22.492.962)
(2.857.982)
(2.003.308)

32.384.084

113.669.030
(473.942)
(11.035.512)
(14.967.388)

(43.522.233)
(8.426.045)

81.261.324
3.071.038

Sportif

(387.108.226)
(3.618.283)

495.967.206
8.428.333

Futbol Faaliyeti

80.352
31.975

(3.062.984)

(67.336)

(2.995.648)

(1.929.470)

(1.066.178)

(975.205)
(675.889)

584.916

(5.725.652)
(73.375)

5.630.055
753.888

-

-

-

-

(2.504.268)

2.504.268

94.264
33.378
2.512.182

(135.556)

12.117.703

(12.253.259)

43.155.489
293.184.691

4.703.927

(2.525.883)

7.229.810

(86.430.300)

93.660.110

(22.872.640)
(14.835.321)
(15.134.403)

146.502.474

(436.356.111)
-

582.858.585
-

Toplam

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankalar
- Vadesiz mevduat (TL)
-

2018

2017

62.605
1.331.602
1.328.802
2.800
1.626.508

124.545
117.328
62.447
54.881
1.707.584

3.020.715

1.949.457

2018

2017:

(*)

)

(**)

19.660.728 TL).

2018

2017

11.662.942

19.660.728

11.662.942

19.660.728

11.662.942

5.
2018 ve

2017 tarihleri itibariyle

Uzun vadeli banka kredileri

(31)

64

.
2018

2017

151.471.936
222.356.950

120.204.019
174.606.565

373.828.886

294.810.584

91.053.531

24.531.092

205.926.448
128.970.039

207.177.560
12.831.120

334.896.487

220.008.680

799.778.904

539.350.356

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

5.

Uzun vadeli
Para birimi
TL
Avro

vadeli
%19
%8,4
%7,2

Toplam

Avro
Toplam

Uzun vadeli

94.167.216
11.162.482
46.142.238

29.702.898
61.350.633

159.791.438
46.135.010
-

151.471.936

91.053.531

205.926.448

Uzun vadeli
kredilerin

Para birimi
TL

%16 -%20
%6 -%8
%6 -%8

2018

2017
Uzun vadeli

64.610.047
3.811.125
51.782.847

14.833.571
9.697.521
-

138.242.802
68.934.758

120.204.019

24.531.092

207.177.560

2018

2017

242.525.467
95.705.853
30.737.996
79.482.599

144.735.111
129.659.318
58.904.680
18.613.562

448.451.915

351.912.671

123-

2018
Para birimi
TL
Avro

Uzun vadeli
%23
%8,5
%6

Toplam

150.605.127
8.058.495
63.693.328

128.970.039
-

222.356.950

128.970.039

(32)

65

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

5.
2017
Para birimi

Uzun vadeli

TL

%19,6
%7,4
%13

Avro
Toplam

1-

(*)

350.108.202
bakiye olan 1.218.787

12.831.120
-

174.606.565

12.831.120

2018

2017

222.356.950
128.970.039

174.606.565
12.831.120

351.326.989

187.437.685

2017: 185.650.923
.(

2017: 1.786.762 TL)

(33)

66

167.357.992
5.461.811
1.786.762

351.326.989

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

6.

Ticari alacaklar ve
2018 ve

2017
ticari alacaklar
2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli
Alacak senetleri

(**)
-) (***)

(*)

A

90.523.347
1.461.877
53.811.207
6.927.138
(6.927.138)

31.238.400
-

12.766.617
250.402
63.813.715
5.868.429
(5.868.429)

44.398
-

145.796.431

31.238.400

76.830.734

44.398

n 65.080.000

.668.682
e

-

TL
si

(**)

Gelir tahakkuklar

51.650.286

Liginden, 884.506

ik tutar

Sponsorluk

ol

2018 ve

2017
2018

-)

-)

2018 ve

2017

(5.868.429)
(1.186.107)
127.398

(6.901.197)
(998.127)
2.030.895

(6.927.138)

(5.868.429)

2018

2017

250.000
74.644
4.476.000
48.540
484.838
5.000
3.290.000

50.000
74.644
4.100.838
5.000
2.180.000

2017

Teminat senedi
Teminat senedi
Teminat mektubu
Teminat mektubu
Teminat mektubu

TL
TL
Avro
TL
TL

(34)

67

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

6.
taraflara
2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli
128.358.467
26.451.013
56.202.898

7.827.666

103.704.516
13.414.059
31.797.856

1.207.086

211.012.378

7.827.666

148.916.431

1.207.086

7.
2018 ve

2017

2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli
Verilen depozito ve teminatlar

-

943.378

-

708.401

-

943.378

-

708.401

2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli

8.

362.271

-

786.152

-

362.271

-

786.152

-

Stoklar

Ticari mallar

-)

2018

2017

11.373.812
(1.881.076)

11.764.744
(1.575.829)

9.492.736

10.188.915

2018
-)

(

)/iptaller

(35)

68

2017

(1.575.829)
(305.247)

(662.537)
(913.292)

(1.881.076)

(1.575.829)

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

9.

Futbolcu,

vadeli

2018
Uzun
vadeli

vadeli

2017
Uzun
vadeli

137.096.679
28.039.793
2.221.115

-

77.356.853
18.236.706
1.931.518

-

46.345.098

78.421.949

21.191.358

80.861.358

213.702.685

78.421.949

118.716.435

80.861.358

(*)
(**)
(***)

2018 ve

2017

len muhtasar

:

tecil gecikme faizleri

10.

2017

vadeli

2018
Uzun
vadeli

vadeli

Uzun
vadeli

40.052.427
6.292.671

71.075.227
7.346.722

14.872.176
6.319.182

74.369.561
6.491.797

46.345.098

78.421.949

21.191.358

80.861.358

giderler

a)

ve menajerlik giderleri

2018

2017

2.082.560
1.649.043
1.122.947
878.339
3.463.063

1.948.719
1.138.435
2.097.630

9.195.952

5.184.784

2018

2017

13.020.037
9.911.400
8.229.304

14.142.984
10.597.083
8.192.301

31.160.741

32.932.368

b)

Stad kira gideri

(*)

giderleri
(*)

lerin 8.135.793

(36)

69

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

11.
gibidir.

2018
1 Haziran 2017

Maliyet
Arazi
Makine, tesis ve cihazlar
zel maliyetler(*)

Makine, tesis ve cihazlar

2018

360.834
516.817
1.411.523
3.643.151
270.421.863

149.892
2.633.112
14.863.939

(5.890)
-

360.834
666.709
1.411.523
6.270.373
285.285.802

276.354.188

17.646.943

(5.890)

293.995.241

416.279
577.161
2.460.066
12.011.823

58.930
206.768
543.644
11.274.791

(5.890)
-

475.209
783.929
2.997.820
23.286.614

-

6.839.206

-

6.839.206

15.465.329

18.923.339

(5.890)

-)(**)

260.888.859

(*)
bulunan
(**)

gibidir.

nden

bir denetleme

devir tarihine
2017 tarihinde

nden kiralanan

, Dernek

SPK

2017
1 Haziran 2016

Maliyet
Arazi
Makine, tesis ve cihazlar

amortisman
Makine, tesis ve cihazlar

2017

360.834
489.051
458.877
3.227.067
9.772.641

27.766
952.646
450.876
260.957.366

(34.792)
(308.144)

360.834
516.817
1.411.523
3.643.151
270.421.863

14.308.470

262.388.654

(342.936)

276.354.188

416.279
458.878
1.954.182
2.334.992

118.283
517.060
9.784.565

(11.176)
(107.734)

416.279
577.161
2.460.066
12.011.823

5.164.331

10.419.908

(118.910)

15.465.329

9.144.139

(37)

70

34.382.778
259.612.463

260.888.859

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

12.
2018 ve

2017
1 Haziran 2017

Haklar
- Futbolcu
haklar

-)(*)

2018

127.250.690
1.614.659

94.181.520
315.725

(27.337.144)
-

194.095.066
1.930.384

128.865.349

94.497.245

(27.337.144)

196.025.450

72.241.179

36.544.370

(18.583.367)

90.202.182

-

8.627.987

-

8.627.987

72.241.179

45.172.357

(18.583.367)

98.830.169

56.624.170

97.195.281

1 Haziran 2016
Haklar
-

144.180.721
1.262.194

30.443.572
352.465

(47.373.603)
-

127.250.690
1.614.659

145.442.915

30.796.037

(47.373.603)

128.865.349

73.681.477

32.735.581

(34.175.879)

72.241.179

73.681.477

32.735.581

(34.175.879)

72.241.179

71.761.438
(*)

13.

Futbolcu lisans
8.627.987

56.624.170

(6.002.118 TL), Veli Kavlak (2.625.869

da
fesih

(*)

a)

Gelecek aylara ait kombine kart ve loca gelirleri (**)
Gelecek aylara ait sponsorluk ve reklam gelirleri
(*)
Gelecek aylara ait lisans gelirleri

2018

2017

68.988.763
20.864.988
11.355.654
932.027

65.249.467
20.065.044
12.701.625
805.729

102.141.432

98.821.865

(38)

71

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

13.
b)

(*)

8.565.560

bayilerden

lik tutar ise

2018

2017

2.379.151
981.228
813.134
-

2.673.972
23.498.214
1.279.082
1.987.949

4.173.513

29.439.217

1.748.267

Anf Turizm Restoran

Park

(**)

14.
a)

UEFA

2018

2017

1.963.085
-

1.264.336
265.554

1.963.085

1.529.890

2018

2017

Dava

-), 1 Ocak

-)

1.264.336
974.776
(276.027)

446.677
1.178.022
(360.363)

1.963.085

1.264.336

Ceza
2017

2018
-), 1 Ocak

-)

(39)

72

265.554
(265.554)

1.645.300
265.554
(1.645.300)

-

265.554

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

14.

1)
35.279.134
23.310.918

381.478

10.623.296
si personel alaca

31
tara

taraf

e icra

(40)

73

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

14.

hsili talebiyle icra

una

r.

(41)

74

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

14.

yle birlikte tahsili ile Fortis

rlikte

takviminin sonuna ka

2014 tarihinde 1.00

(42)

75

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

14.

itibariyle 5.001,76 TL

31

2017

833.643
591.757

677.946
440.720

1.425.400

1.118.666

2018

2017: 4.426,16 TL).

(43)

76

2018

2018

2017

%8
%14,5

%6,5
%11,0

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

14.

Faiz maliyeti

-)

15.

2018

2017

677.946
98.302
230.991
(478.349)
304.753

298.368
25.213
196.769
(414.260)
571.856

833.643

677.946

2018

2017

440.720
151.037

447.148
(6.428)

591.757

440.720

Teminat rehin ipotekler
2018 ve

2017

C.

2018

2017

1.000.281.311

849.232.786

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.281.311

849.232.786

(44)

77

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

15.

2018
Tutar
(TL)

Para birimi
Temlik Edilen
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen POS gelirleri
Temlik Edilen UEFA Geliri
Temlik Edilen Futbolcu Transfer
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Senedi
Verilen Teminat Senedi

312.500.000
5.684.369
43.114.168
47.590.339
583.334
63.622.819
22.739.976
8.862.600
11.862.450
4.174.066
34.041
200.000.000
4.500.000

TL
TL
TL
TL
Avro

ABD

Avro
TL
Avro
TL

Toplam
(*)

312.500.000
25.485.300
193.298.062
47.590.339
2.615.320
63.622.819
22.739.976
46.142.238

190.000.000
16.256.724
50.114.168
53.552.659
10.583.334
26.000.000
12.502.901
18.590.098

61.760.660
4.174.066
177.231
200.000.000
20.175.300

2.838.294
34.041
200.000.000
4.500.000

TL
TL
TL
TL
Avro
Avro
TL
Avro
TL

190.000.000
57.942.216
178.616.919
53.552.659
37.721.119
26.000.000
12.502.901
73.884.485
2.838.294
135.293
200.000.000
16.038.900
849.232.786

Temlik Edilen Kira Geliri Ana Ortak

2016/17, 2017
, 2018/19 izleme periyodunda (2015/16, 2016/17, 2017
Avro, 2016/

-

Para birimi

1.000.281.311

-

2017
Tutar
(TL)

2015/16 ve 2016

gelirleritesinde yer alan oyuncular ile
-

Avro
halinde UEFA'ya ceza olarak
olup,

, 2015/16 ve 2016/17
A
r.

2018 ve
2017
549.752.170 TL ve 479.029.552

(45)

78

2017/18

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

15.
in Futbolcu

si ve

16.
a)
2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli

(**)

(*)

(*)

9.384.798
5.631.057
898.867

-

935.145
25.675.003
12.940.263

-

15.914.722

-

39.550.411

-

ket
sonucu

nden devir

(**)

Park
.

b)
2017
Uzun vadeli

2018
Uzun vadeli

-

faizleri

3.028.515
24.353.611

3.199.730

11.671.048
30.952.316

2.256.218

24.353.611
29.374

3.199.730
-

30.952.316
-

2.256.218
-

27.411.500

3.199.730

42.623.364

2.256.218

(46)

79

tarihi itibariyle

konsolide

(Para birimi

17.
a) Sermaye
(

240.000.000

2017
Pay

2018

Halka arz

122.426.085
117.573.915

Toplam

240.000.000

2017: 1 Kr

51,0
49,0

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

240.000.000

100

b) Sermaye yedekleri
2018 ve

2017

Sermaye
Kar yedekleri

c) Kar yedekleri

(47)

80

2018

2017

240.000.000
1.097.097
1.554.256

240.000.000
1.097.097
1.262.745

242.651.353

242.359.842

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

17.
-

yaparlar.

ve intifa

18.

H

Sponsorluk ve reklam geliri

-)

-)

Futbolcu kiralama giderleri
Seyahat giderleri
Menajerlik giderleri
Federasyon giderleri
Malzeme giderleri

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

208.213.926
177.006.710
135.856.700
133.857.167
105.622.607
72.971.059
67.520.679
13.521.606

145.434.831
49.042.741
108.789.280
87.154.186
69.999.646
64.242.533
55.550.636
11.004.544

(7.346.675)
(1.055.268)
906.168.511

(7.543.789)
(816.023)
582.858.585

(68.178.995)

(43.522.233)

(552.114.105)
(393.952.632)
(46.936.871)
(18.397.653)
(15.902.390)
(14.795.040)
(8.627.987)
(8.554.355)
(8.359.055)
(6.533.347)
(1.736.279)
(28.318.496)

(392.833.878)
(258.535.245)
(41.641.462)
(18.209.434)
(19.087.033)
(11.551.490)
(12.347.304)
(9.220.349)
(5.243.528)
(1.356.466)
(15.641.567)

(620.293.100)

(436.356.111)

285.875.411

146.502.474

(48)

81

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

19.
Pazarlama giderleri

Kira giderleri
Lojistik hizmet gideri
Kargo ve nakliye giderleri
Yemek giderleri
Ambalaj malzemesi giderleri
Reklam ve ilan giderleri

noter giderleri

Kargo ve nakliye giderleri

(49)

82

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

(9.410.406)
(5.441.213)
(2.339.636)
(1.316.728)
(978.218)
(760.868)
(631.913)
(287.782)
(279.414)
(233.293)
(147.955)
(2.786.467)

(8.505.956)
(4.302.240)
(1.963.986)
(1.031.832)
(1.014.752)
(859.059)
(512.997)
(412.400)
(306.164)
(277.353)
(186.424)
(3.499.477)

(24.613.893)

(22.872.640)

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

(13.178.395)
(3.535.196)
(1.186.107)
(869.923)
(713.414)
(474.934)
(107.033)
(51.729)
(2.087.904)

(6.709.761)
(3.571.958)
(998.127)
(705.883)
(499.275)
(323.671)
(139.396)
(45.167)
(1.981.479)

(22.204.635)

(14.835.321)

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

20.

Futbolcu kiralama giderleri
Seyahat giderleri

Federasyon giderleri
Kira giderleri
Lisans giderleri
Malzeme giderleri
Kargo nakliye giderleri

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

(406.898.234)
(68.178.995)
(48.628.503)
(18.397.653)
(15.902.390)
(14.795.040)
(13.285.428)
(8.627.987)
(8.554.355)
(6.533.347)
(5.608.703)
(1.229.443)
(1.736.279)
(1.368.457)
(1.186.107)
(869.923)
(622.889)
(279.414)
(44.408.481)

(270.613.159)
(43.522.233)
(43.155.489)
(18.209.434)
(19.087.033)
(11.551.490)
(6.709.761)
(12.347.304)
(5.243.528)
(4.692.727)
(2.063.741)
(1.356.466)
(1.076.999)
(998.127)
(705.883)
(510.095)
(306.164)
(31.914.439)

(667.111.628)

(474.064.072)

(50)

83

tarihi itibariyle

konsolide

(Para birimi

21.

Esas faaliyetlerden

gelirler/giderler

elirleri
(*)

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

33.363.603
4.011.472
444.407
169.309

7.934.841
12.257.332
961.655

37.988.791

21.153.828

1 Haziran 20172018

1 Haziran.20162017

(87.614.233)
(6.839.206)
(2.060.306)
(974.776)
(838.026)

(32.860.802)
(1.178.022)
(2.249.407)

(98.326.547)

(36.288.231)

(*)

Esas
gideri

(*)

(*)

22.

Finansal gelirler

Faiz ve adat gelirleri

23.

1 Haziran 20162017

47.171.966
17.890.710

28.618.108
9.020.945

65.062.676

37.639.053

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

(132.926.910)
(91.096.939)
(273.833)

(85.309.373)
(38.229.344)
(530.636)

(224.297.682)

(124.069.353)

Finansal giderler

Faiz giderleri
Kur

(51)

84

1 Haziran 20172018

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

24.
Kurumlar vergisi
j
dece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim

inde

2.812.742

ve pasifi ekli konsolide f

emi

10.470.080 TL (

2017

2018 ve 2017 tarihleri itibariyle ertelenm
ye

ile

ar, maddi olmayan
ve

Grup,

(52)

85

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

24.
2018 ve

2017 tarihleri itibariyle, konsolide

kaynaklanan

Gelecek
(

2017

1.966.624
-

895.992
-

1.966.624

895.992

2018 ve 2017
2018

Matrah

2017

1.848.740
1.921.884
(681.629)
5.744.178
999.945
9.833.118
-

369.748
384.377
(136.326)
1.148.836
199.989
1.966.624
-

9.833.118

1.966.624

Matrah

1 Haziran
Ertelenen vergi geliri - gelir tablosunda
Ertelenen vergi geliri -

(53)

86

2018

1.754.852
1.575.829
(488.392)
1.028.237
609.434
4.479.960
-

350.970
315.166
(97.678)
205.647
121.887
895.992
-

4.479.960

895.992

2018

2017

895.992
1.033.727
36.905

505.223
286.859
103.910

1.966.624

895.992

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

24.

1 Haziran
2018

1 Haziran
2017

19.484.121

7.229.810

/(gideri)
Vergiden muaf olunan gelirlerin/(giderlerin) etkisi

20%
(3.896.824)
(5.539.529)

20%
(1.445.962)
(1.079.921)

Vergi gideri

(9.436.353)

(2.525.883)

25.

Pay

1 Haziran 20172018

1 Haziran 20162017

10.047.768
240.000.000

4.703.927
240.000.000

0,0419

0,0196

26.
2018 ve

2017
alacaklar:
2018
Ticari Ticari olmayan
(1) (*)

(1)
(*)

Ticari

2017
Ticari olmayan

-

335.661.473

-

44.171.908

-

335.661.473

-

44.171.908

net faiz gelir tahakkukunu 2018 hesap

(54)

87

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

26.
araf i
2017

Mal ve hizmet

24.188.754

-

257.871.354

-

24.188.754

-

257.871.354

-

Finansal
gelirler

Mal ve hizmet

58.600.951

47.171.966

89.915.206

27.017.485

58.600.951

47.171.966

89.915.206

27.017.485

Mal ve hizmet

(*)

2018

Finansal
giderler

Mal ve hizmet

2018

2017

Finansal
giderler

Finansal
gelirler

de

.

tici kav

m
(

ler

ise Grup ile hizmet akdi imzalamak
2018

2.864.142 TL ve

2017

27.
Sermaye risk y

tar

(55)

88

1.886.171 TL)

enel

89

ile kontrol edilir.

tarihi itibariyle

- Vadesi
-

- teminat, vs.

C.

net

-)

-)

vs.

vs.

- Azami riskin teminat, vs.

2018

Kredi Riski

27.

(Para birimi

konsolide

azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)

-

(56)

-

6.927.138
(6.927.138)
-

-

-

-

-

-

-

-

177.034.831 335.661.473

-

-

taraf

177.034.831 335.661.473
-

taraf

-

-

-

-

taraf

Ticari alacaklar

-

-

-

-

-

943.378

943.378
-

taraf

Alacaklar

-

-

-

-

-

1.331.602

1.331.602
-

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 11.662.942

- 11.662.942
-

90

2017

-

-

-

-

-

Raporlama
-

27.

(Para birimi

konsolide

-)

-)

tarihi itibariyle

(57)

-

-

-

5.868.429
(5.868.429)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

76.875.132 44.171.908

-

taraf

76.875.132 44.171.908
-

taraf

-

taraf

Ticari alacaklar

-

-

-

-

-

708.401

708.401
-

taraf

Alacaklar

-

-

-

-

-

117.328

117.328
-

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 19.660.728
-

- 19.660.728
-

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

27.
Faiz riski

Likidite riski

2018
Defter
d

(I+II+III+IV)

3 aydan

3-12

799.778.904
218.840.044

1-

820.928.412
219.437.981

5.050.187
9.074.517

456.479.672
180.654.106

310.119.189
29.709.358

49.279.364
-

292.124.634
30.973.501

295.448.587
32.026.865

134.762.598
3.944.696

87.421.021
21.241.425

73.264.968
6.840.744

-

1.341.717.083

1.367.841.845

152.831.998

745.796.224

419.934.259

49.279.364

uzun (IV)

2017
Defter

(I+II+III+IV)

3 aydan

3-12

1-

uzun (IV)

y
539.350.356
150.123.517

572.764.309
150.221.305

55.644.584
11.793.360

364.664.966
137.220.859

131.327.786
1.207.086

21.126.973
-

192.213.464
45.665.734

213.665.005
50.781.393

63.583.313
14.698.837

47.874.146
33.826.338

91.794.358
2.256.218

10.413.188
-

927.353.071

987.432.012

145.720.094

583.586.309

226.585.448

31.540.161

(58)

91

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

27.

Grup

verilen temlik, senet, vs.

1.
2a
2b.
3
4.
5.
6a.
6b.
7
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.

Grup

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar

19.
19a.
19b.

TL

ABD

66.570.863

Avro

GBP

244.320

12.573.677

2.000

585.090
224.169
67.380.122
31.238.400
781.866
32.020.266
99.400.388
(133.921.315)
(133.206.423)
(82.491.274)
(797.013)
(350.416.025)
(54.672.298)
(8.602.274)
(63.274.572)
(413.690.597)

129.187
50.000
423.507
73.019
73.019
496.526
(987.700)
(2.950.462)
(1.162.000)
(130.158)
(5.230.320)
(12.194.383)
(12.194.383)
(17.424.703)

1.132
12.574.809
6.000.000
87.295
6.087.295
18.662.104
(24.871.900)
(23.044.392)
(14.843.570)
(62.759.862)
(1.652.250)
(1.652.250)
(64.412.112)

2.000
2.000
-

-

-

-

-

-19b)

20.

pozisyonu (9-18+19)

(314.290.209)

(16.928.177)

(45.750.008)

2.000

21.

(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(314.499.231)

(16.921.038)

(45.837.303)

2.000

-

-

-

-

22.
23.
24.

(59)

92

konsolide

tarihi itibariyle

(Para birimi

27.

1.
2a
2b.
3
4.
5.
6a.
6b.
7
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar

Parasal olan
(10+11+12)

Uzun vadeli

TL

ABD

1.578.568

Avro

GBP

CHF

5.090

392.619

-

-

845.159
218.274
287.347
2.929.348
574.198
574.198
3.503.546
(73.880.435)
(65.291.493)
(35.701.405)
(867.747)

135.575
50.000
190.665
78.389
78.389
269.054
(953.555)
(3.790.092)
(20.528)
(243.462)

77.292
469.911
74.176
74.176
544.087
(17.418.808)
(13.029.098)
(8.964.432)
-

(250.000)
-

15.051
60.000
30.000
105.051
105.051
(30.000)
-

(175.741.080)
(68.934.758)
(3.944.592)
-

(5.007.637)
-

(39.412.338)
(17.344.695)
(992.500)
-

(250.000)
-

(30.000)
-

(72.879.350)
(248.620.430)

(5.007.637)

(18.337.195)
(57.749.533)

(250.000)

(30.000)

-

-

-

-

-

(19a-19b)
Hedge edilen toplam

20.

-18+19)

(245.116.884)

(4.738.583)

(57.205.446)

(250.000)

75.051

21.

7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-1415-16a)

(245.622.505)

(4.788.583)

(57.205.446)

(250.000)

45.051

-

-

-

-

-

22.
23.
24.

finansal durum tablosu
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27.
2018

Kar/Zarar

kaybetmesi
ABD
12-

-)

3Avro kurunun % 2
45-

-)

6- Avro Net Etki (4+5)
halinde:
78-

(15.172.756)
-

15.172.756
-

(15.172.756)
-

15.172.756
-

(15.172.756)

15.172.756

(15.172.756)

15.172.756

(47.729.467)
-

47.729.467
-

(47.729.467)
-

47.729.467
-

(47.729.467)

47.729.467

(47.729.467)

47.729.467

2.377
-

(2.377)
-

2.377
-

(2.377)
-

2.377

(2.377)

2.377

(2.377)

(62.899.846)

62.899.846

(62.899.846)

62.899.846

-)

9Toplam (3+6+9)

kaybetmesi

2017

Kar/Zarar

kaybetmesi
12-

2
-)

3Avro kurunun % 2
45-

-)

6- Avro Net Etki (4+5)
halinde:
789Toplam (3+6+9)

(3.413.493)
-

3.413.493
-

(3.413.493)
-

3.413.493
-

(3.413.493)

3.413.493

(3.413.493)

3.413.493

(45.471.466)
-

45.471.466
-

(45.471.466)
-

45.471.466
-

(45.471.466)

45.471.466

(45.471.466)

45.471.466

(228.665)
-

228.665
-

(228.665)
-

228.665
-

(228.665)

228.665

(228.665)

228.665

(49.113.624)

49.113.624

(49.113.624)

49.113.624

2
-)

(61)
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28.
Kredi riski:
tutar
Faiz riski:
,
Likidite riski:
gelen

Kur riski:

(Dipnot 27
29.

u)

gelirlerini ve giderlerini dengeleyerek kur riskini

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

1)
S

2)

3)
.

(62)
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31 Mayıs 2018
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

3.020.715
11.662.942
11.662.942
145.796.431
145.796.431
335.661.473
335.661.473
9.492.736
9.195.952
15.914.722

Toplam dönen varlıklar

530.744.971

Duran varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

98

31.238.400
31.238.400
943.378
943.378
38
259.612.463
1.294.157.436
31.160.741
1.966.624

Toplam duran varlıklar

1.619.079.080

Toplam varlıklar

2.149.824.051

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Mays 2018 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE TTK 376 FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para birimi – Türk Liras (TL))

31 Mays 2018
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Toplam kısa vadeli yükümlülükler

373.828.886
91.053.531
211.012.378
211.012.378
362.271
362.271
213.702.685
102.141.432
10.470.080
1.963.085
1.963.085
27.411.500
1.031.945.848

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

334.896.487
7.827.666
7.827.666
78.421.949
4.173.513
1.425.400
1.425.400
3.199.730

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

429.944.745

Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler (giderler)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararı
Net dönem karı/(zararı)

1.461.890.593

240.000.000
1.097.097
(1.314.458)
1.196.962.155
1.554.256
(760.413.360)
10.047.768

Özkaynaklar toplamı

687.933.458

Toplam özkaynak

687.933.458

Yükümlülükler ve özkaynaklar toplamı

2.149.824.051
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NOT 1 –KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSUNUN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
1.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar
31.05.2018 finansal tablolar Sermaye Piyasas Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayl
Resmi Gazete’de yaymlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarnca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar
Kurumu (“KGK”) tarafndan yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartlar'na (“TMS”) uygun
olarak hazrlanmştr. TMS; Türkiye Muhasebe Standartlar, Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ile
bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadr.
Söz konusu finansal tablolar 31.05.2018 tarihi itibari ile hazrlanan TTK 376 Bilançosu’nun çerçevesini
oluşturmaktadr.
Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batk olmas
hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu’nun 376 ile 377’inci maddelerinde
düzenlenmiştir.

1.2 Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376. maddesinin ve SPK’nn 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 Sayl
Kararnda Belirtilen Hususlar
Sermaye Piyasas Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376.
maddesinin uygulanmasna ilişkin olarak SPK Karar Organ'nn 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 Sayl
Karar’nda;
C- TTK’nn 376’nc maddesinin üçüncü fkrasnn uygulamas ile ilgili olarak;

1) Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde ara dönem finansal rapor hazrlama yükümlülüğü bulunan
şirketler için;
i. İşletmenin devamllğ esasna göre hazrlanacak ara bilanço olarak Kurulumuzun II-14.1 Tebliği
çerçevesinde hazrlanan periyodik finansal tablolarn dikkate alnmasna,
ii. Aktiflerin muhtemel satş fiyatlar esas olmak üzere hazrlanacak ara bilançonun (TTK 376 bilançosu)
ise, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerine tabi olmakszn ancak Kurulumuzun II-14.1 Tebliği
çerçevesinde hazrlanan periyodik finansal tablolar ile ayn tarihli olmak üzere borca batklk şüphesinin
çkmasn takiben en çok 30 gün içerisinde tanzim edilmesine,
2)
Kurulumuzun II-14.1 Tebliği çerçevesinde ara dönem finansal rapor hazrlama yükümlülüğü
bulunmayan işletmeler için ise; borca batklk şüphesinin çkmasn takiben 30 gün içerisinde hem
Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak devamllk esasna göre hem de TTK 376
bilançosu tanzim edilmesine,
3)
Devamllk esasna uygun olarak hazrlanan finansal durum tablosu sermayenin tamamnn
kaybn gösteriyorken, TTK 376 bilançosu aktiflerin şirket alacakllarnn alacaklarn karşlamas
durumunda, aksini açkça ortaya koyan durumlarn ortaya konamamas halinde, TTK’nn 376’nc
maddesinin üçüncü fkrasnda öngörülen tedbirlerin alnmasna gerek bulunmadğna,
4)
TTK 376 bilançosunda yer alan duran varlklardan gayrimenkul niteliğinde olanlarn
Kurulumuzun yetkilendirdiği "Gayrimenkul Değerleme Şirketleri"nden biri tarafndan, geri kalan maddi
ve maddi olmayan duran varlklarn ise Kurulumuzun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayl Kararnda
belirtilen şirketlerden biri tarafndan Kurulumuzun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri kapsamnda
değerleme yaplmş olmas gerektiği ve konuya ilişkin dipnotlarda değerlemesi yaplan duran varlğn
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cinsi, uygulanan değerleme metodolojisi ve değerleme yapan şirketin ticaret unvan başta olmak üzere
gerekli açklamalara yer verilmesi gerektiğine,
5)
TTK 376 bilançolarnn, Kurulumuzun II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağmsz olduğu
ve bunlarn yerine geçemeyeceğine ilişkin olarak alnacak bir yönetim kurulu karar ile birlikte
Kurulumuzun özel durumlarn açklanmasna ilişkin düzenlemeleri kapsamnda kamuya duyurulmas
gerektiğine,
6)
Aktiflerin muhtemel satş fiyatlar esas alnarak hazrlanan bilançolarda yer alan varlklarn
değerlerinin Kurulumuzun II-14.1 Tebliği uyarnca düzenlenen finansal raporlama dönemleri itibariyle
gözden geçirilmesi; esas alnan aktiflerde satş, genel ekonomik durum, şirkete özel gelişmeler ve
benzeri nedenlerle değişme olmadğ ve değerleme sonucunda oluşan fon gelecek dönemlerde
oluşan/oluşacak sermaye kaybn karşlamaya yeterli olduğu sürece, yeni bir TTK 376 kapsamnda ara
bilanço düzenlenmesi gerekmediğine; ancak varlklarn değerinde yeniden değerlemeyi gerektirecek
önemli bir değişikliğin olmadğ ve yeniden değerleme sonuçlar ile oluşan fona ilişkin olarak, periyodik
finansal tablolarn kamuya açklandğ tarihler itibaryla TTK 376 bilançosunun ilk yaymlandğ özel
durum açklamasnn tarihinin de belirtildiği bir özel durum açklamasnda bulunulmas gerektiğine,
7)
Faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin
yönetilmesi olan halka açk ortaklklarn, TTK 376 bilançosunda yer alan varlklarn her durumda en çok
2 yllk, diğer halka açk ortaklklarn ise 5 yllk periyotlarla yeniden değerlemesini yaptrmalarnn
zorunlu olduğu ve yeniden değerleme sonuçlar ile oluşan fona ilişkin olarak periyodik finansal
tablolarn kamuya açklandğ tarihler itibaryla özel durum açklamasnda bulunulmas gerektiğine,
D6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu’nun 136’nc maddesi uyarnca banka
ve sigorta şirketleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman
Şirketleri Kanunu uyarnca finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerinin, TTK’nn 376’nc
maddesine ilişkin özel mevzuatlarnda yer alan hükümleri uygulamalar, yukarda yer verilen TTK’nn
376’nc maddesine ilişkin olarak öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi hükmünde olup, konuya
ilişkin olarak kamuya yaplacak açklamalar hususunda bu Karara tabi olduklarna,
ETTK’nn 376’nc maddesi kapsamnda yaplan/yaplacak işlemlerin yönetim kurulunun veya
yerine geçecek müessesenin sorumluluğunda olduğuna, Karar verilmiştir.
NOT 2 –ÖZKAYNAKLAR
Şirket tarafndan SPK’nn 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 Sayl Kararnda belirtilen esaslar uyarnca
yaplan Şirket’in aktifinde bulunan futbolcularn bonservisleri, BJK Derneği ile Şirket arasnda
akdedilmiş olan 24.01.2002 tarihli sözleşmeden kaynaklanan haklarn değerleme çalşmalar ve
bunlarn özkaynaklara etkileri aşağda belirtilmiştir. Söz konusu 09.08.2017 tarihli değerleme raporu
Arkan&Ergin Kurumsal Danşmanlk A.Ş. tarafndan hazrlanmş olup, değer tespiti 31.05.2017 tarihi
itibariyle gerçekleştirilmiştir.
Değerleme yöntemleri, futbolcular ve haklardan kaynaklanan gelir olmak üzere iki farkl değer olarak
hesaplanmaktadr.
Futbolcularn değerinin bulunmasnda, futbol sektörü, transfer piyasas, sektör temsilcilerinin görüşleri,
sözleşme süresi, yaş, kariyer ve yetenek gibi unsurlar dikkate alnmştr.
Haklardan kaynaklanan gelirlerin değerlenmesinde indirgenmiş gelir yöntemi kullanlmştr.
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Değerleme yöntemi ile ilgili detay bilgiye ekde sunulan özet dökümann 1.2 no.lu maddesinde yer
verilmektedir.
Çalşma sonucunda Şirket bilançosunda bulunan “maddi olmayan duran varlklar” hesabnn
•
•

Futbolcular ile yaplan sözleşmelerden 317.685.428 TL (*)
BJK Derneği ile yaplmş olan sözleşmelerden kaynaklanan haklardan 976.472.008 TL (**)

Olmak üzere, toplam 1.294.157.436 TL değerde olduğu kanaatine ulaşlmştr.
(*)Futbolcular ile yaplan sözleşmelerin değeri 31.05.2018 tarihi itibariyle güncellenmiş olup,
31.05.2018 tarihinde Şirket aktifinde yer alan ancak 31.05.2018 tarihinde ayrlmş olan oyuncu
değerleri bu değerden düşülmüş, 31.05.2018 tarihi itibariyle Şirket aktifine yeni girmiş oyuncu
sözleşmelerinin net defter değerinin rayiç değeri yansttğ varsaylmştr. Ayn zamanda Avro bazl
oyuncu sözleşmelerinin değeri 31.05.2018 tarihindeki güncel kur ile güncellenmiştir. Bu şekilde
bulunan rayiç değer 317.685.428 TL olarak belirlenmiştir.
(**) Sözleşmelerden kaynaklanan haklarn rayiç değerinde 31.05.2018 tarihi itibariyle önemli bir
değişme olmadğ değerlendirilerek TTK 376 bilançosunun hazrlanmasnda ayn değer kullanlmştr.
Bu itibarla, SPK düzenlemeleri uyarnca hazrlanan 31.05.2018 finansal durum tablosunda kaytl olan
maddi olmayan duran varlklar net defter değeri ve değerleme çalşmas sonucunda ortaya çkan rayiç
değerin düzeltilmiş değeri arasndaki fark 1.196.962.155 TL olup TTK 376’ya göre hazrlanan Finansal
Durum Tablosunda söz konusu tutar Özkaynaklar altnda “yeniden değerleme ölçüm kazanç/kayplar”
olarak muhasebeleştirilmiştir.
NOT 3 –MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR s

Cinsi

Maddi Olmayan
Duran Varlklar
s
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Kaytl
Değer

Birikmiş
Net Kaytl
Amortisman Değer

196.025.450 98.830.169

Makul Değer
TL

Özkaynaklara
İlave Edilen
Makul Değer
Fark

97.195.281 1.294.157.436 1.196.962.155
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NOT 4 –ÖZKAYNAK MUTABAKATI

31.05.2018
Kaytl Değerlere göre Konsolide Özkaynaklar
Toplam

-509.028.697

Maddi Olmayan Duran Varlklardan Kaynaklanan
Makul Değer Fark

1.196.962.155

Raporlanan Konsolide Özkaynaklar

687.933.458

Sonuç olarak, Şirket varlklarnn yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle
Şirketimiz sermaye ve kanuni yedek akçelerinin toplamnn yarsndan fazlasnn karşlksz kalma
durumu olmadğ tespit edildiğinden TTK’nn 376. maddesinde öngörülen tedbirlerin almasna gerek
olmadğ görülmektedir.
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BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
01.06.2017-31.05.2018 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 09.01.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

I.

01.06.2017-31.05.2018 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı,
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi
görüşüp karara bağlamak üzere, 09.01.2019 günü saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi
Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park
Basın Toplantı odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ait
Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Finansal Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu’nun
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem
maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme
notları genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe
Caddesi No:1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 Beşiktaş İstanbul
adresindeki Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/
adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul
sisteminde(“e-GKS”) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt
Kuruluşu’nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan
hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin “pay sahipleri listesi” toplantı başlamadan önce Elektronik
Genel Kurul Sistemi’nden alınır. “Pay sahipleri listesi” hazır bulunanlar listesinin
oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı
salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste
üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden
elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla,
vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu
örneğini Şirket Merkezimizden veya http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki
Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve
Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası
noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel
Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı
gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine
uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın
28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi
edinmeleri rica olunur.
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede,
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek
bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik
göstermeleri gerekli ve yeterlidir.
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy
kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
II.

SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca yapılması gereken ek
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış
olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
1.Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca,
“Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve
oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil
eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.” pay sahiplerimize
sunulmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup hisselerinin %49 ’u Borsa İstanbul’da
işlem görmektedir.
Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ

GRUBU

Beşiktaş Jimnastik
Kulübü Derneği
(BJK Dernek)

A Grubu
(İmtiyazlı
)
B Grubu

Halka açık

B Grubu
TOPLAM

PAY TUTARI
(TL)

PAY SAYISI

PAY
ORANI

OY HAKKI

600.000

60.000.000

121.826.085

12.182.608.529

117.573.914,71

11.757.391.471

49%

11.757.391.471

47,33..%

240.000.000

24.000.000.000

100%

24.840.000.000

100%

51%

900.000.000

OY
HAKKI
ORANI
%
3,62..%

12.182.608.529 49,04..%

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas
Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde “ .....Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu
hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oy imtiyazı ” bulunmaktadır.
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2. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca,
“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı
6102 sayılı
Türktalepleri,
Ticaret Kanunu'nun
415 inciortakların
maddesinin
4 üncü
fıkrası vekabul
6362etmediği
sayılı Sermaye
olarak iletmiş
oldukları
yönetim kurulunun
gündem
önerilerini
Kanunu’nun
30 uncu
incisahiplerine
fıkrası uyarınca,
genel kurula katılma ve oy
hallerde,Piyasası
kabul görmeyen
öneriler
ile retmaddesinin
gerekçeleri.”1pay
duyurulur.
kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede,
Genel01.06.2017-31.05.2018
Kurul Toplantısı'na katılmak
ortaklarımızın,
paylarını
bloke ettirmelerine
Şirketimizin
özel isteyen
hesap dönemi
faaliyetlerinin
görüşüleceği
Olağan gerek
bulunmamaktadır.
Genel
Kurul
Toplantısı’na
şahsen
katılacak
ortaklarımızın
toplantıda
kimlik
Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.
göstermeleri gerekli ve yeterlidir.
3. Şirketin Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve
Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy
Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi
kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi
kullanılacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca,
“Ortaklığın
ve Pay
bağlıSahiplerinin
ortaklıklarının
geçmişarz
hesap
döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap
Sayın
bilgilerine
olunur.
dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve
faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.” pay sahiplerine
duyurulur.
II.
SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA
EK
AÇIKLAMALAR
Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018
özel hesap döneminde gerçekleşen veya iş bu ilan tarihi

itibariyle önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde
etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca yapılması gereken ek
4. Şirket
Yönetim Kurulu
Üyeliğine
Aday ile
Gösterilecek
Bilgi
açıklamalardan
gündem
maddeleri
ilgili olanlar Kişiler
aşağıdaHakkında
ilgili gündem
maddelerinde yapılmış
olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca,
“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa;
Yansıtan
Toplam
Pay üyeliği
Sayısı adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin;
azil ve 1.Ortaklık
değiştirmeYapısını
gerekçeleri,
yönetim
kurulu
özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın
Kurumsal
Yönetim niteliği
İlkelerinin
uygulanması
zorunlu
olan 1.3.1
maddesinin
a olmadığı
bendi uyarınca,
ilişkili tarafları
ile ilişkisinin
ve önemlilik
düzeyi,
bağımsızlık
niteliğine
sahip olup
“Açıklamanın
yapılacağı
tarih seçilmesi
itibarıyla ortaklığın
ortaklık
yapısını
yansıtanetkileyebilecek
toplam pay sayısı ve
ve bu kişilerin
yönetim
kurulu üyesi
durumunda,
ortaklık
faaliyetlerini
hakkı, hakkında
ortaklık sermayesinde
imtiyazlıduyurulur.
pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil
benzeri oy
hususlar
bilgi.” pay sahiplerine
eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.” pay sahiplerimize
sunulmaktadır.
12.01.2017
tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen yönetim kurulu üyelerinin
görev sürelerinin sona erecek olması sebebiyle görev süreleri sona eren yönetim kurulu
Şirket, Sermaye
Piyasası Kurulu'na
(SPK) belirlenen
kayıtlı olupsayı
hisselerinin
’u olarak
Borsa yeni
İstanbul’da
üyeleri yerine,
Esas Sözleşmesinin
8.maddesinde
aralığına %49
uygun
işlem
görmektedir.
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek
kişilere Şirket'in
ilişkin bilgiye
Ek/3’de
yeraşağıdaki
verilmiştir.gibidir:
ortaklık
yapısı
III.

09.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ VE
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
PAY SAHİBİ

GRUBU

PAY TUTARI
(TL)

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın
A Grubu seçilmesi

PAY SAYISI

PAY
ORANI

OY HAKKI

OY
HAKKI
ORANI
%

Beşiktaş Jimnastik
(İmtiyazlı
600.000
60.000.000
900.000.000 3,62..%
Kulübü Derneği
51%
)
"Türk Ticaret
Kanunu"
(TTK)
ve
“Anonim
Şirketlerin
Genel
Kurul
Toplantılarının
Usul ve
(BJK Dernek)
B Grubu
12.182.608.529
12.182.608.529
Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak 121.826.085
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında49,04..%

Yönetmelik”
ve Şirket Genel
Kurul İç Yönergesinin
7. maddesi47,33..%
Halka (“Yönetmelik”)
açık
B hükümleri
Grubu
117.573.914,71
11.757.391.471
49% 11.757.391.471
çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı
TOPLAM
240.000.000
24.000.000.000
100%
24.840.000.000
Başkanı tarafından
Genel Kurul İç Yönergesi’ne
uygun
olarak en az bir
tutanak
yazmanı ve 100%
gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.
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Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin
seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmaktadır. Ayrıca Şirket Esas
Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde “ .....Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan3A Grubu
hissedarların veya vekillerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oy imtiyazı ” bulunmaktadır.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı’na
Yetki Verilmesi
Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların
tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu
oylanacaktır.
3- 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun
okunması, müzakeresi ve onaylanması
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından
önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında (eGKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay
sahiplerimizin incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı
01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi
verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.
4-01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor
özetinin okunması
Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik
Genel
Kurul
portalında
(e-GKS)
ve
Şirket
internet
sitesinde
(http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay
sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
5-01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul
toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul
Portalında
(e-GKS)
ve
Şirketimizin
internet
sitesinde
(http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan
Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına
sunulacaktır.
6-01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim
Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 01.06.2017 –
31.05.2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un
onayına sunulacaktır.
7-Yönetim Kurulu’nun 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı
yapılmamasına dair önerisinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına
uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen
01.06.2017 – 31.05.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, 01.06.201731.05.2018 dönemi faaliyetlerimiz 10.047.768-TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır.
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi 10.047.768-TL net dönem karı ile sonuçlanmış ise
de, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Şirketimizin geçmiş dönemlere ait 760.413.360-TL zararının
4
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bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimiz Genel Kurulu’nda
ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu karar 12.10.2018 tarihinde KAP’da
duyurulmuştur.
8- Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadilin karara
bağlanması
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca,
“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte,
esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.” pay sahiplerine duyurulur.
01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul
toplantısı gündeminde Esas Sözleşmenin 6.maddesi değişikliği olacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin (II-18.1) 6/2.
Maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin
kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2018-2022 yılları olarak belirlenmesi için tadil tasarısı
hazırlanmıştır. Söz konusu değişiklik, Yönetim Kurulu tarafından EK/2’de yer verilen şekilde
önerilmiş olup, tadil metni onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kayıtlı
sermaye tavanının 2018-2022 yılları arasında beş (5) yıl boyunca geçerli olacak şekilde
sürdürülmesini amaçlayan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 21.11.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.12712 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret
Bakanlığı’nın 04.12.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı gerekli onaylar alınmış ve bu
hususlarda KAP açıklaması yapılmıştır. Esas Sözleşmenin 6.maddesi değişikliği Genel Kurul’un
onayına sunulacaktır.
9- 12.01.2017 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen yönetim kurulu
üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması sebebiyle Esas Sözleşmesinin 8.
maddesinde belirlenen sayı aralığına uygun olarak yeni Yönetim Kurulu üye sayısının
ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine
ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.
Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim
Kurulu üye sayısı en az 5 en çok 9 kişi olarak belirlenebilmektedir. Yine Şirket Esas Sözleşmesinin
“Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu’nun tamamı A
Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, 12.01.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan
Genel Kurul Toplantısı ile yönetim kurulu üye sayısının 6 üye olarak belirlendiği dikkate
alındığında, yeni dönemde de Yönetim Kurulu’nun 6 üyeden oluşması ve dolayısıyla tamamının
A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmesi
beklenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesi
çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyeleri 2 (iki) yıllık bir süre için seçilebileceği düzenlenmiş olup,
Genel Kurul’da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.
SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan
Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz
seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız
üye seçimi gerçekleştirilecektir.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üye sayısının en az üçte birinin
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Kendisine
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iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz
tarafından alınan karar ile Sn. Cenk Sümer ve Sn. Tarkan Ser Bağımsız Yönetim Kurulu üye
adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye
adaylarının bağımsızlık beyanları Ek/3’de yer almaktadır.
10- 01.06.2018-31.05.2019 özel hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız
yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun
görüşülüp karara bağlanması
SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Ücret Politikası
kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret
ödenip-ödenmeyeceği hususu ile ödenmesi durumunda aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim
Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal
Müşavirlik A.Ş.’nin ve görev süresinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim
Kurulumuzun 12.10.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü
alınarak, Şirketimizin 01.06.2018 - 31.05.2019 özel hesap dönemindeki finansal raporların
denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek
üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müşavirlik Anonim
Şirketi’nin Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve
görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmasına karar
verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
12- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin
sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
TTK 376. Madde kapsamında yapılan işlemler hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda
(www.kap.gov.tr’de) 10.10.2017 ve 09.08.2018 tarihinde gerekli açıklama yapılmıştır.
13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine
Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketimizin
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapabilmeleri ve Şirketimizle aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı"
başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri
için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.
14-SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup
olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş
türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan
bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu
işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi
olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.06.2017-31.05.2018
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özel hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem
olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.
15- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap döneminde
yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 özel
hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,
yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
Şirketimizin 01.06.2017 - 31.05.2018 döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir
kişi/kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi genel kurulun
onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.06.201831.05.2019 özel hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından
belirlenecektir.
16- 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği
teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara
bilgi verilmesi
SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3.
Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere
olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız
bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler hakkındaki bilgiye 31.05.2018 tarihli finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot
maddesinde yer verilmiştir.
17-Dilek, temenniler ve kapanış.
IV.

01.06.2017-31.05.2018 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekâletname Örneği
Ek/2- Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil metni tasarısı
Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık
beyanları
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EK/1 VEKALETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI 'NA
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
09.01.2019 günü, saat 10.30'da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone
Park Kat:-2 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacak
olan 01.06.2017 - 31.05.2018 özel hesap dönemi 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.
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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem
(*)
1.
2.
3.

Maddeleri Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar
taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
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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.
İMZASI
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EK/2 ESAS SÖZLEMENİN “SERMAYE” BAŞLIKLI 6.MADDESİNE İLİŞKİN TADİL METNİ
TASARISI
MEVCUT HALİ
SERMAYE :
Madde - 6.
Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin
kayıtlı
sermaye
tavanı
500.000.000.-TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)
olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) itibari değerde
50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya
bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016
yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı
muvazaadan
ari
şekilde
ödenmiş
240.000.000.-TL (ikyüzkırkmilyon
Türk
Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal
değerde 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar)
adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir
Kuruş) nominal değerde 60.000.000
(altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam
600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası)
NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir
Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000
(yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet
hisse karşılığı toplam 239.400.000.-TL
(ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin
Türk
Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu,
hisselerden oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca
aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi
grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu
pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından
arta kalan paylar olması durumunda arta
kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı
paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay

YENİ HALİ
SERMAYE :
Madde - 6.
Şirket,
Sermaye
Piyasası
Kanunu
hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun
08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni ile kayıtlı
sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1
Kr (bir Kuruş) itibari değerde 50.000.000.000
(ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye
Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için
geçerlidir.
2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı
muvazaadan
ari
şekilde
ödenmiş
240.000.000.-TL
(ikyüzkırkmilyon
Türk
Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal
değerde 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar)
adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir
Kuruş)
nominal değerde 60.000.000
(altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam
600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası)
NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir
Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000
(yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet
hisse karşılığı toplam 239.400.000.-TL
(ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin
Türk
Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu,
hisselerden oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca
aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi
grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu
pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından
arta kalan paylar olması durumunda arta
kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı
paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay
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sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı
takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B)
Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır.
Ayrıca,
yönetim
kurulu
sermaye Ayrıca,
yönetim
kurulu
sermaye
artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B
Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.
Yönetim
Kurulu,
Piyasası
Kanunu Yönetim
Kurulu,
Sermaye Piyasası
EK/2
ESASSermaye
SÖZLEMENİN
“SERMAYE”
BAŞLIKLI
6.MADDESİNE
İLİŞKİNKanunu
TADİL METNİ
hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
TASARISI
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar
nominal
değerden,
nominal
değerin nominal değerden, nominal değerin üzerinde
üzerinde veya altında yeni pay ihraç ederek veya altında yeni pay ihraç ederek çıkarılmış
MEVCUT
HALİ arttırmaya, imtiyazlı sermayeyi
YENİ HALİ
çıkarılmış
sermayeyi
arttırmaya,
imtiyazlı
pay
SERMAYE
:
SERMAYE
:
pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve sahiplerinin
haklarının
kısıtlanması ve pay
Madde - 6.yeni pay alma hakkının sahiplerinin
Madde
- 6.pay alma hakkının kısmen
pay sahiplerinin
yeni
Sermaye sınırlandırılması
Piyasası
Kanunu
Şirket, sınırlandırılması
Sermaye
Piyasası
kısmenŞirket,
veya tamamen
veya tamamen
konularındaKanunu
hükümlerine
göre yetkilidir.
kayıtlı sermaye
sistemini
hükümlerine
göre kayıtlı
sistemini
konularında
karar almaya
Yeni pay
karar almaya
yetkilidir.
Yeni sermaye
pay alma
kabul etmiş
ve Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
etmiş veyetkisi,
Sermaye
Piyasası
Kurulu’nun
alma hakkını
kısıtlama
yetkisi, pay
sahipleri
hakkınıkabul
kısıtlama
pay
sahipleri
08.06.2012
tarihyol
ve 6214
sayılışekilde
izni ile kayıtlı
08.06.2012
tarihyol
ve 6214
sayılışekilde
izni ile kayıtlı
arasında
eşitsizliğe
açacak
arasında
eşitsizliğe
açacak
sermaye
sistemine
geçmiştir.
sermaye
sistemine
geçmiştir.
kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra
Şirketin alınankayıtlı
Şirketin alınan
kayıtlı sermaye
tavanı
500.000.000.kapsamında
kararlar,sermaye
Sermaye tavanı
kapsamında
kararlar,
Sermaye
500.000.000.-TL
(beşyüzmilyon
Türk Lirası)
TL (beşyüzmilyon
Türk Lirası) esaslar
olup, her biri 1
Piyasası
Kurulu’nun belirlediği
esaslar
Piyasası
Kurulu’nun belirlediği
olup, her
biri 1 duyurulur.
Kr (bir Kuruş) itibari değerde
Kr (bir kamuya
Kuruş) itibari
değerde 50.000.000.000
çerçevesinde
kamuya
çerçevesinde
duyurulur.
50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya (ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye
bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye
verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için
yılları (5 yıl) için geçerlidir.
geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022
yılından sonra yönetim kurulunun sermaye yılından sonra yönetim kurulunun sermaye
artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin
verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak
suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetki alınması zorunludur. Söz konusu
yetkinin alınmaması durumunda yönetim yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı
muvazaadan
ari
şekilde
ödenmiş muvazaadan
ari
şekilde
ödenmiş
240.000.000.-TL (ikyüzkırkmilyon
Türk 240.000.000.-TL
(ikyüzkırkmilyon
Türk
Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal
değerde 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar) değerde 24.000.000.000 (yirmidörtmilyar)
adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir adet toplam Hisse karşılığı; her biri 1 Kr (bir
Kuruş) nominal değerde 60.000.000 Kuruş)
nominal değerde 60.000.000
(altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam (altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam
600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası) 600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası)
NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir NAMA yazılı (A) Grubu, her biri 1 Kr (bir
Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000 Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000
(yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet
hisse karşılığı toplam 239.400.000.-TL hisse karşılığı toplam 239.400.000.-TL
(ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin
Türk (ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin
Türk
Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu, Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu,
hisselerden oluşmaktadır.
hisselerden oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca
aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi
grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu grubundan rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu
pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından
arta kalan paylar olması durumunda arta arta kalan paylar olması durumunda
11 arta
kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek
kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline yazılı
paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay

EK/3– YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ
1. FİKRET ORMAN (Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1967 yılında İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, Yüksek Öğrenimini Yıldız
Üniversitesi ve ABD Florida Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulubü
Derneği Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sanayi, Turizm ve İnşaat sektörlerinde Yönetim Kurulu
Başkanlıkları ve Üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.
2. AHMET ÜRKMEZGİL (Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1954 yılında İstanbul'da doğdu. İşadamıdır. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Şirket
sahibidir. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği Genel Sekreteridir. Üniversite mezunudur.
3. DENİZ ATALAY (Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1961 yılında Denizli'de doğmuştur. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik
Kulubü Derneği Asbaşkanıdır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
4. METİN ALBAYRAK (Yönetim Kurulu Üye Adayı)
1964 yılında doğdu. Üniversite mezunudur. İşadamıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği
Yönetim Kurulu üyesidir.Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
5. CENK SÜMER ( Bağımsız Üye Adayı)
1973 İstanbul Doğumlu olan Cenk Sümer; lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme
Bölümünde, “tezli” yüksek lisans eğitimini de Marmara Üniversitesinde İnsan Kaynakları
Yönetimi ve Gelişimi bölümünde tamamlamıştır. Tez konusu: “Yetkinlik bazlı istihdam
yöntemlerinin, personel devir hızı üzerindeki etkisi” konulu araştırmadır. Profesyonel iş
hayatına Tekfen Holding’de başlayan Sümer, akabinde Işıklar Holding’de İnsan Kaynakları ve
Kalite Yönetimi Direktörlüklüğünde devam etmiştir. Sonrasında Fintur Holding iştiraki olan
Superonline’da uzmanlık alanında yöneticilik görevinde bulunduktan sonra; halen Yönetim
Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Profera Danışmanlık A.Ş.’ni kurmuş ve kariyerine; Türkiye’nin
önde gelen kurumsal firmalarına “Yönetim”, “İnsan Kaynakları” ve “Süreç” Danışmanlığı
hizmetleri vererek devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Kongre Üyesi olan Cenk
Sümer, 2 çocuk babasıdır. 2014 yılından bu yana Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.
6. TARKAN SER ( Bağımsız Üye Adayı)
1971 Kuşadası doğumlu olan Tarkan SER; eğitimini Fransa da tamamlamıştır. Havacılık
sektöründe faaliyet göstermekte olan Ste Havacılık A.Ş. ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
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