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Değerli Okurlar;

Futbol ve finansı aynı anda ele alırken açıkçası ben de biraz zorlandığımı itiraf etmeliyim. Taraftar

kimliklerimizi bir yana bırakıp daha steril bir şekilde olaylara yaklaştığımızda resim bambaşka gözükebiliyor.

80 milyon nüfusa sahip bir ülkenin taraftar profiline baktığımızda «dört büyükler» olarak anılan

kulüplerimizin taraftar oranlarının tüm Türkiye’deki toplam payı %92. Öte yandan bu dört kulüp de halka

açık, hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler. Taraftarları olduğu gibi, yatırımcıları da var. Özellikle

bu kulüplerimizin profillerine baktığımızda:

• Hem yurtiçi rekabet, hem yurtdışı rekabet içerisindeler

• İş modeli olarak aynı anda B2C ve B2B yürütülen iş kollarına sahipler. Bu durum yönetsel açıdan resmi

karmaşıklaştırıyor

• Ülke içinde ve global ölçekte regülasyona tabiler ancak halen kurumsal yönetime mesafeli oldukları

noktalar mevcut

• Kar amacı gütmeyen dernek ve hisse performansını artırmaya çalışan iştiraki bir arada barındırıyorlar

• Profesyonel ve amatör branşları aynı potada yönetmekte zorlanan yapıları mevcut

• Gelirlerde inanılmaz artış, ancak giderlerde daha da büyük artış söz konusu. Borç yükü ise çığ gibi

büyüyor

• Marka değerleri tartışılmaz ancak finansal açıdan oluşan tablo, sürdürülebilirliğin sorgulanmasına sebep

oluyor

• Üçlü dengeyi («Sosyal – Sportif – Ekonomik») kurmak ve yaşatmak, hiç de kolay değil
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İşte böylesine karmaşık bir resim içerisinde «Finansın Patronları» CFO’lar için,

futbol kulüplerinde durum oldukça ilginç bir hal alıyor. Her sektörde farklılıklar,

özel durum ve istisnalar var. Diğer sektörlerde de hayat kolay değil. Ancak

futbol kulüpleri için ayrı bir sayfa açmamız gerekiyor. Neden mi? Bu özel

çalışmayı incelediğinizde, sizlerin de aynı görüşü paylaşacağınıza inanıyoruz.

Deloitte’un hem CFO Hizmetlerindeki Türkiye ve dünyadaki lider pozisyonu;

hem de birçoğunuzun «Football Money League» ve «Annual Review of Football

Finance» araştırmaları vasıtası ile yakından tanıdığınız futbol endüstrisindeki

kanat önderi konumundan aldığımız güç ve birikimi bu çalışmada bir araya

getirmeye gayret ettik. Ülkemizdeki profesyonel liglerin ve uluslararası

turnuvaların başladığı 2016-2017 futbol sezonunda tüm takımlara başarılar ve

sporseverlere keyifli seyirler diliyoruz…
Cem Sezgin
CFO Hizmetleri Lideri
Deloitte Türkiye
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Gittikçe daha karmaşık hale 
gelen bir iş modeli…
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Basit bir perspektiften bakıldığında merkezinde sportif bir faaliyet olan futbolu barındıran ve bunu

sporseverlere sunarak, karşılığında gelir yaratan kulüplerden bahsediyoruz. Evet, bundan seneler önce

gerçekten de tablo böylesine yalın idi. Oysa bugün geldiğimiz noktada, bambaşka bir resim ile karşı

karşıyayız. Ana faaliyet alanı değişmemiş olsa dahi, çevresinde şekillenen «yan iş kolları» (belki de ana iş

kolunu destekledikleri için «destekleyici iş kolları» şeklinde isimlendirebiliriz) oldukça kapsamlı ve karmaşık

bir iş modelini kaçınılmaz kılıyor. T-shirt, diş fırçası, saat vb. ürünler satan; gayrimenkul kiralayan, benzin

istasyonu işleten, kendi müzesi olan, farklı yayın organlarına sahip, seyahat düzenleyen, spor okulları işleten

ve daha bir dolu «gelir yaratıcı» faaliyet yürüten kulüplerimiz aynı anda çok fazla alana odaklanmak

durumundalar. Odaklanmak, söz konusu faaliyetler için hem kayda değer ölçüde zaman / insan kaynağı,

hem finansal kaynak ayırmak anlamına geliyor. Stratejiler, planlar oluştururken, daha geniş ve iç içe geçmiş

bir resme eğilmek anlamına geliyor. Kararları alırken çok farklı boyutları ele alarak düşünmek anlamına

geliyor. Yepyeni fırsatlar ve tabii ki beraberinde yeni riskler anlamına geliyor. Çünkü «Biz sportif

faaliyetlerimize odaklanalım, diğer faaliyetler de bir şekilde yürür elbet» zihniyeti ile başarıyı yakalamak

mümkün değil. Özellikle tüm bu alanlar, ama doğrudan, ama dolaylı dönüp dolaşıp sportif faaliyetlerinize

temas ediyor ise…

Kulüpler için zaten profesyonel branşlar ve amatör branşları bir arada yürütmenin getirdiği zorluk yıllardır

hissedilirken, bir de iş alanlarındaki artan çeşitlilik «kurumsal yönetim» ve «kurumsallaşmanın» dozunun

arttırılmasını kaçınılmaz kılmakta. «Finansal Yönetimde Başarı» bu dozu doğru ayarlayabilmenin olmazsa

olmazları arasında. Bu nedenle kulüplerin CFO’larına / üst düzey mali işler yöneticilerine önemli

sorumluluklar düşüyor.

Sadece futboldan gelir sağlanmıyor
Gittikçe karmaşık hale gelen bir iş modeli…
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Spor Okulları

Kulüp Dergisi 
ve TV Kanalı

Gayrimenkuller

Kulüp Sosyal 
Medya Kanalları

Taraftar Kartları

Mağazacılık 
Yatırımları

Müze, Sosyal 
Tesis vb. +

Üye 
Aidatları

Seyahat 
Organizasyonları

Günümüzde endüstriyel futbolda gelir yaratan faaliyetlerden / kalemlerden bazıları…

Sadece futboldan gelir sağlanmıyor
Gittikçe karmaşık hale gelen bir iş modeli…
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Mesela perakendecilik faaliyetlerini ele alalım…Futbol / spor kulüpleri için lisanslı ürün gelirleri, her geçen
gün daha da önemli bir gelir kalemi haline geliyor. Bir zamanlar bu rakamlar, toplam gelirler içerisinde kayda
değer bir büyüklük ifade etmiyorlardı. Dolayısıyla Kulüp Yönetimleri ve CFO’lar için çok da odaklanılan bir
alan değildi. Günümüzde ise büyük kulüplerde kendi başına önemli bir faaliyet alanı ve kulüp finansallarını
ciddi şekilde etkileyebiliyor. Kulüplerimiz için gelişen bir gelir kapısı olmanın yanı sıra, mağazacılık sayesinde
marka ve imaj konumlandırmasını destekleyen bir boyut da söz konusu.

Kulüpler kendileri mağaza açabildikleri gibi, franchise – bayilik sistemlerinden de faydalanmaktalar. 2016/7
sezonunun başı itibariyle, 4 büyüklerin franchise’lar dahil toplam mağaza sayısı 300’e yaklaşmış durumda.
Başka bir şekilde ifade edersek, bugün 4 kulüp perakende operasyonlarını konsolide etseler, yaygınlık ve
özellikle ciro yaratma gibi bazı temel kriterlerde ülkenin en büyük hazır giyim perakendecileri arasında yer
alacaklar. Kuşkusuz bu söylemi tüm kriterler için söyleyemeyiz. Metrekareler geleneksel mağazalara göre
çok daha düşük, dolayısıyla çalışan sayıları da. Buna rağmen dikkat çekici bir durum olduğu yadsınamaz.
Üstelik hızla artan bir penetrasyon ve mağazalaşma süreci devam etmekte. Yani bu sayı pekala katlanabilir.
Zaten kulüplerin mali tablolarını incelediğimizde gelirler anlamındaki artış trendini görebiliyoruz. Bu alanda
başarı zorlu yollardan geçiyor. Tıpkı sportif gelirlerde olduğu gibi, işin perakendecilik bacağında da bir
sezonsallık içeriyor. Özellikle satışların ağırlıklı kısmını oluşturan hazır giyim ürünleri zaten kendi doğasında
bir mevsimsel sezonsallık söz konusu. Buna bir de sportif sezon / müsabaka takvimlerinden kaynaklanan
sezonsallığı eklersek, resmin çok daha karmaşıklaştığını göreceğiz. Bunlara ek olarak, sportif başarının etkisi
ve «kişisel marka» konumundaki sporcuların satışlara etkisi gibi özel faktörler var. Bugün Avrupa’da en çok
forma satışı yapan ilk 10 kulüp incelendiğinde, gelirlere önemli katkı sağladıklarını görmekteyiz. Görünen o
ki, bizim kulüplerimiz de bu yönde emin adımlarla ilerliyorlar.

Gittikçe karmaşık hale gelen bir iş modeli…
Futbol Kulübü mü, Perakende Zinciri mi?
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En büyük soru işareti, mağazalaşma atağını sürdüren kulüplerimizin bunu ne kadar iyi başardığı.
CFO’nun perakendecilik (özellikle hazır giyim) konusunda donanımlı olması, yani sektörel anlamda
derinleşmesi gittikçe önem kazanıyor. CFO’ların sorması gereken sorular, irdelemesi gereken
konular bu alanda oldukça fazla. Örneğin… Satışlar artarken, bu operasyonlarda karlılık başarılı bir
şekilde seyrediyor mu? Yeni mağazalar açılırken finansal fizibiliteler ne kadar doğru yapılıyor?
Markalı ürünlerde performans nasıl? Online kanal – mağaza miksi nasıl konumlandırılıyor? Stok
yönetiminde ne kadar başarılılar ve bunun finansal etkisi ölçülüyor mu? Kendi mağazalarını açmak
ve franchise ile ilerlemek adına nasıl hareket ediyorlar? Franchise’lar nasıl ve ne kadar iyi
denetleniyor? Diğer satış noktaları nasıl seçiliyor? Kulüpler suistimalleri önleyici ne tür tedbirler
alıyorlar? Korsan ürünlere karşı mücadelede ne kadar başarılılar? İndirim optimizasyonu nasıl
yapılıyor ve bu satış ve karlılık başta olmak üzere finansallara, nakit akışına, envantere nasıl
yansıyor? Doğru tedarikçiler ile doğru modellerle mi çalışılıyor? Mağaza bazında karlılık ne kadar
detaylı takip ediliyor? Dijitalleşme ve iş analitiği alanında gerekli yatırımlar yapılmakta mı? Bütçe ve
finansal projeksiyon anlamında ne seviyedeler? Ürün planlama ile uyumlu yürüyen bir süreçten
bahsedebilir miyiz? Gelir arttırıcı, maliyet azaltıcı ne tür aksiyonlar alınabilir?

Yukarıda sayılan sorular ve çok daha fazlasını kendi kendine soran ve doğru
yanıtları verip gerekli aksiyonları alabilen kulüplerimiz için potansiyel büyük.
Mevcut resim Türkiye ve mağaza ağırlıklı. Online kanalı göz ardı edilmemeli.
Ayrıca yurtdışında bile önemli satış potansiyeli olabilir. Gurbetçilerimizin yoğun
yaşadığı ülkelerde veya kültürel açıdan yakın coğrafyalarda mağazalaşma
mümkün. Bu potansiyel iştaha, iştah yatırıma dönmeden önce CFO’lar gerekli
yönlendirmeleri yapmalılar. Uyarmaktan, yerine geldiğinde frene basmaktan
kendilerine alıkoymamalılar…

Gittikçe karmaşık hale gelen bir iş modeli…
Futbol Kulübü mü, Perakende Zinciri mi?
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Grup 1:
Futbol Kulüpleri

Grup 2:
Ağırlıklı olarak futbol…

Grup 3:
Spor Kulüpleri

İngiltere Rusya Türkiye

Hollanda İtalya İspanya

Ukrayna Almanya Yunanistan

Fransa Portekiz

Türkiye’deki yapılanma özellikle büyük kulüplerde birbirlerine benziyor. En tepede «dernek» var. Altında ise
iştirakler. Bu iştiraklerden bir tanesi futbol branşı. Futbol branşı, halka açık borsada işlem gören bir şirket.
Ayrıca amatör şubeler var. Basketbol, voleybol, hentbol, atletizm ile başlayıp birçok farklı branşa uzayan bir
yelpaze bu ve doğrudan derneğin içerisinde, çoğu zaman şirketleşmemiş yapılar olarak yer alıyorlar. Sahip
olan araziler / gayrimenkuller / markalar hangisinin üzerinde; derneğin iştirakler üzerindeki yaptırımları var
mı ve nasıl / ne kadar? Yetki ve sorumluluk paylaşımı nasıl? Bu soruların yanıtları, mali işler fonksiyonu ve
CFO’yu da etkiliyor. Hem mali açıdan, hem de kurumsal yönetim çerçevesi açısından.

Avrupa’da her ülkede veya her kulüpte yapılanma aynı değil, hatta büyük farklılıklar gösterebiliyor. Üye Kayıt
Sistemi ile işleyen geleneksel dernek yapısından tutun, farklı modeller ile halka açılmış kulüplere; geniş
tabanlı taraftar sahiplenmesinden son zamanlarda Rus İş Adamları veya Körfez ülkelerindeki Kraliyet Ailesi
mensuplarının yaptığı gibi şahıs – aile şirketleri yapısına kadar uzanan geniş bir yelpaze söz konusu.
Kulüplerde gittikçe daha fazla «şirketleşme» ve «ticarileşme» yönünde bir trend var ama asıl soru belki de
şu: bunun paralelinde «kurumsallaşma» anlamında samimi bir çabaya şahit oluyor muyuz?

Gittikçe karmaşık hale gelen bir iş modeli…
Zihinlerdeki Soru: Dernek mi, şirket mi?
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Takım İsmi
Facebook Beğeni

Sayısı
Twitter Takipçi

Sayısı
Instagram Takipçi

Sayısı

Real Madrid 92 Milyon 20.6 Milyon 37.4 Milyon

Barcelona 94.2 Milyon 18.5 Milyon 39.2 Milyon

Manchester United 70.8 Milyon 8.4 Milyon 13.2 Milyon

Bayern Munich 38.8 Milyon 3 Milyon 7.7 Milyon

Chelsea 46.4 Milyon 7.3 Milyon 7.3 Milyon

Juventus 24.2 Milyon 3.3 Milyon 5 Milyon

Milan 24.8 Milyon 3.8 Milyon 2.6 Milyon

Paris Saint-Germain 25.5 Milyon 3.8 Milyon 6.4 Milyon

Bugün hem dünyanın, hem de ülkemizin önde gelen kulüpleri aynı zamanda çok değerli birer marka.
Nitekim gerçekleştirilen bağımsız marka değeri araştırmalarında hep kendilerine yer bulmaktalar. Kendi
ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftara sahipler. Özellikle sosyal
medyanın da desteği ile çok geniş kitlelere ulaşabiliyorlar. Aşağıda Eylül 2016 başı rakamlarına göre belli
başlı sosyal medya platformlarında Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin popülaritelerini gösteren bazı
rakamlar paylaşmaktayız. Aynı zamanda Deloitte tarafından her yıl yayınlanan Deloitte Football Money
League’de yani en zengin kulüpler sıralamasında sürekli kendilerine yer bulan bu kulüpler bahsi geçen
mecraları da en etkin şekilde kullanıyorlar.

Fenomenler Sosyal Medya İle Daha da Güçlü
Sırtımızı dayadığımız yer: Markanın gücü
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Sosyal Medya 
Mecraları 

(Haziran 2016)
Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Bursaspor

Twitter Takipçi Sayısı 1.68 milyon 5.17 milyon 6.55 milyon 0.58 milyon 0.26 milyon

Facebook Beğeni Sayısı 5.9 milyon 10 milyon 12.7 milyon 0.93 milyon 0.6 milyon

Instagram Takipçi Sayısı 0.81 milyon 2 milyon 2.7 milyon 0.11 milyon 0.05 milyon

Taraftar Oranı (%)
(Kaynak: Bilyoner.com)

19 34 35 4 <1

Türkiye’de de durum Avrupa’nın önde gelen futbol ülkelerinden çok farklı değil. Bugün şampiyonluk yaşamış
5 kulübümüzün ülke genelindeki taraftar oranı, yapılan araştırmalara göre neredeyse %93’ü buluyor. Seksen
milyonu bulan ve futbol ile yatıp kalkan bir nüfusun, özellikle sosyal medya kullanımında dünya
sıralamasında en ön sıralarda olacak derecede aktif olduğu da düşünülürse, böylesine büyük rakamlarla
birleştiği noktada bu sayıların hızla artarak çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını varsayabiliriz. Bunlar
taraftar bağını ve aidiyetini güçlendirecek önemli iletişim kanalları. Kulüplerimizin yukarıda rakamlara
ulaşmalarında önemli etkenlerin arasında sadece taraftar sayıları ve taraftar profilleri değil, bu mecraları ne
zaman kullanmaya başladıkları ve ne düzeyde etkin kullandıkları da belirleyici olmakta. Sosyal medya
kullanımında ne kadar başarılı olurlarsa, statlara taraftarı çekmede; ürünlerini pazarlamada, yeni taraftarlar
kazanmada o derece başarılı olacaklar.

Fenomenler Sosyal Medya İle Daha da Güçlü
Sırtımızı dayadığımız yer: Markanın gücü
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Her ne kadar futbol kulüpleri kurumsal yönetim alanında birçok gelişim noktası ile karşı karşıya olsalar da,
ironik bir şekilde son derece yoğun, hatta bir çok kurumdan daha fazla regülasyona tabiler. Bu da kurumsal
yönetimin dört temel ilkesinden şeffaflığı oldukça ön plana çıkarıyor. Dilerseniz bu konuda ülkemizdeki büyük
kulüpleri mercek altına alalım: Öncelikle ayrı birer tüzel kişilik olarak yapılanan futbol şirketleri, spor
kulüplerini temsil eden derneklerin iştirakleri. Hatta kendilerinin de mevcut faaliyetleri tamamlayıcı nitelikte
farklı faaliyet alanları olan iştirakleri mevcut. Bu nedenle hem 2908 Sayılı Dernekler Kanunu, hem de
kulüplerin İç Tüzükleri bir noktaya kadar belirleyici bir çerçeve çiziyor. Diğer taraftan ticari birer işletme
oldukları için Türk Ticaret Kanunu da göz ardı edilmemeli. Futbol kulüplerinin hisselerinin önemli bir kısmı da
BİST’de işlem görüyor, yani SPK mevzuatına tabiler ve bağımsız denetimden geçiyorlar. Ve tabii ki birçok
açıdan Türkiye Futbol Federasyonu hareket alanlarını belirliyor. Bağlayıcılık seviyeleri görece daha az olsa da
Kulüpler Birliği gibi diğer önemli organların da etkisi unutulmamalı. Bu saydıklarımız, kısaca Türkiye’deki
yasal ve düzenleyici çerçeveyi betimliyor.

Bir de uluslararası regülasyonlar var. UEFA’nın «Financial Fair Play» kriterleri adı altında getirdiği yaptırımlar,
ülkelerdeki federasyonlar kanalı ile futbol kulüplerini adresliyor. Söz konusu yaptırımlar, harcamalardan
borçlanmaya ve sermaye yeterliliğine; bütçe disiplininden muhasebe politikalarına kadar bir çok kritik mali
alana dokunuyor. Eğer uluslararası şampiyonalarda boy göstermek istiyorsanız bu kriterleri karşılamak
zorundasınız. Avrupa kupalarına katılamadığınız her sezonun, önemli bir gelir kaybı anlamına geldiğini
unutmamak gerekiyor. İşte bu yüzdendir ki son yıllarda düzenleyici çerçeve anlamında UEFA gittikçe daha ön
plana çıkıyor. Nitekim yakın geçmişte birçok önemli kulübümüz, hatta dünyanın en büyük futbol kulüpleri söz
konusu yaptırımlara maruz kaldılar. Avrupa kupalarına katılımın belli dönemler için askıya alınması (yani
turnuvalardan men edilmek), maç gelirlerinin alıkoyulması, belli koşullar sağlanana dek uygulanan transfer
yasakları gibi… Bu nedenle önemli gelir ve itibar kayıpları oluştu; sportif rekabet güçleri zarar gördü.

Düzenleyici çerçeve
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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SPK
FIFA, UEFA vb. 

Kurumlar

İcra

Kurulu

Denetleme 
Kurulu

Türk Ticaret

Kanunu

Vergi Usül
Kanunu

Dernekler

Kanunu

Yönetim Kurulu

TFF ve Diğer 
Federas- yonlar

Tüzük

Divan Kurulu

İç Dış

Diğer Komite, 
Kurul, Organlar

Düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların çeşitliliği ve beklentileri; regülasyon çerçevesinin ciddi ölçüde
finanslar kriterler ve sınırlar ile belirleniyor olması, CFO’ların başta Yatırımcı İlişkileri olmak üzere ilişki
yönetimi konusunda oldukça yetkin, rakamlara hakim, hesap verebilirlik ve şeffaflık başta olmak üzere
kurumsal yönetim ilkeleri ile hareket eden, UFRS ve futbol finansmanı hakkında bilgi ve deneyim sahibi, risk
yönetimi nosyonu zengin, içeride ve dışarıda verilecek mücadeleler söz konusu olduğunda da geri adım
atmayan, karar alma mekanizmalarında aktif ve etkin bir rol oynayan, tabir yerindeyse çelik zırh kuşanmış
bir şövalye gibi olmalarını gerektiriyor.

Düzenleyici çerçeve
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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Halka açık olmayan kulüplerde ise doğal olarak şeffaflık çok daha düşük düzeyde. Büyük çoğunluğunda
genel literatürden aşina olduğumuz ve muadil ölçekteki kuruluşlarda gördüğümüz geniş sorumluluk ve yetki
alanına sahip bir CFO pozisyonu da mevcut değil. Üstelik neredeyse alınan her kararın ciddi bir finansal
etkisi olduğu bir ortamda, finanstan sorumlu yöneticiler doğru hamleleri yapmak, bilhassa finansal riskleri
yönetebilmek adına her zaman yeteri kadar manevra alanı bulamayabiliyorlar. Zaten ekonomi/finans ve
futbol konularının her ikisinin de oldukça popüler olduğu, neredeyse her bireyin bu alanlarda tartışmaktan
ve görüş beyan etmekten mutluluk duyduğu bir toplumsal yapıda, siz bir de bir kulübün içerisinde bunun ne
kadar karmaşık olabileceğini düşünün… Bugün kulüp yönetimleri, hissedar/patron olsun, profesyonel üst
yönetici olsun finansal konulara hakim; bu konularda (özellikle para yönetimi) kişilerin karmalarından
oluşuyor. Bu yapıların artısı da var, eksisi de. Unutulmaması gereken nokta ise, finansal kararları ve
aksiyonları alırken, düzenleyici ve denetleyici çerçeve açısından etkilerini mutlaka hesaba katıyor olmak.

Düzenleyici çerçeve
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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Şike, teşvik primi, yasa dışı bahis, zimmete para geçirme, görevi kötüye kullanma, kara para aklama, vergi
kaçırma, haksız komisyon kazancı sağlama, tribün terörü, doping… Satın alınan sayısız kalem, yapılan bir
çok önemli anlaşmada usulsüzlükler… Bir bakıyorsunuz dünyanın sayılı liglerinin en köklü takımlarının
puanları siliniyor, hatta daha da ötesi daha alt liglere düşürülüyorlar. Bir bakıyorsunuz dünya starı futbolcular
vergi kaçırmakla ilgili hapis istemi ile yargılanıyor. Ya da dünyada futbolu yöneten düzenleyici kurumların
patronları bile, yolsuzlukla ilgili aleyhlerinde açılmış davalarda mahkeme koridorlarını aşındırıyor. Bazı
futbolcuların transferleri son derece fahiş fiyatlarla gerçekleşebiliyor. Bazı maçlar akıl almaz skorlarla
sonuçlanabiliyor. Rol modeli olarak düşündüğünüz futbolcularda dopingli maddeye rastlanıyor. Taraftarlar
olaylar çıkarıp büyük zararlara sebep olabiliyor. Kontrolünüz dışında çok fazla ve çok büyük olaylar cereyan
ediyor. Açıkçası bir bakmışsınız futbolun içerisinde her şey var; futbolun kendisi hariç…

Gördüğünüz üzere çağımızda futbolun üzerindeki gölge, ne yazık ki gittikçe büyüyor. Mali disiplinsizliğin çok
daha ötesinde mali tabloları olumsuz yönde etkileyebilecek sayısız risk unsurunu göz ardı etmemeliyiz. O
yüzden bir CFO için, kurumdaki «İç Denetim» fonksiyonu ile oluşturacağı sinerji olmazsa olmazlar arasında.
Kulüp başkanından başlayarak herkesin çok iyi izlenilmesi gerekiyor. Bu yaklaşım, proaktif bir şekilde
oluşabilecek riskleri bertaraf etmek için olduğu gibi, bazen haksız yere yapılan suçlamaları ve sosyal medya
kanalıyla bunların yayılması ile oluşacak gereksiz algıyı da önlemek adına faydalı olacaktır. Görünür finansal
riskler kadar, finansal etkilerinin ölçümü zor ama büyük olabilecek itibar riskleri açısından baktığımızda
konunun önemi daha net anlaşılacaktır. Nihayetinde, halka açık bir şirketten ve topluma mail olmuş bir
markadan bahsediyoruz. Yatırımcıyı korumak, hisselerde spekülatif dalgalanmaları önlemek de «yatırımcı
ilişkileri sorumlusu» sıfatı ile bir CFO’nun stratejik görevleri arasında. Futbol kulüpleri maddi ve manevi
sermayeye dayalı oluşumlar. Her iki alanda da dikkatli ve dengeli ilerlenmeli, CFO’lar da buna önayak olması
gereken figürler arasında.

Futboldan başka her şey…!
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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Hukuksal anlaşmazlıklar yaşamak, neticesinde kaybedilen davalar ve oluşan finansal kayıplar sadece futbol
endüstrisine özgü bir durum değil. Bununla birlikte hiç hesapta olmayan bu kayıplar futbol kulüplerine ciddi
zararlar verebiliyor. Çünkü bütçeler hazırlanırken, bu olağandışı gider kalemi için herhangi bir yer ayrılmıyor.
Hatta devam eden aleyhteki davalarda bile kaybedilmeyeceğine dair kuvvetli inanç (ya da kaybın büyük
olmayacağına dair iyimserlik) hakim oluyor. Zaten gelir – gider dengesini tutturmakta akla karayı seçen
kulüplere, bir darbe de buradan geliyor. «Darbe» kelimesini kullanmaktayız, zira yaşanan kayıplar öyle az
buz değil… Milyonlarca Euro’yu bulabilen rakamlar söz konusu.

Özellikle ülkemizde sırf son on beş senede yaşanan örnekleri göz önüne getirelim. Sportif başarıya
endekslenmiş taraftarlar, bunun gerçekleşmemesi durumda «sorumlu» arıyorlar. Eleştiri okları böyle
durumlarda yöneticilere, teknik direktörlere ve futbolculara yöneliyor. Yönetimler de genellikle faturayı teknik
direktörlere ve bazı durumlarda da futbolculara kesiyor. Bu popülist döngüde işsiz kalarak gelir ve itibar
kaybeden teknik direktörler ve futbolcular da soluğu mahkemede alıyorlar. Uzlaşılsa dahi büyük tazminatlar
ödenmek zorunda kalıyor. Daha çok yabancı teknik adam ve sporcular ile yaşanan bu tür anlaşmazlıklar
uluslararası ve spor alanında yetkili hukuk merciilerde (örnek: CAS) ele alınıyor. Ayrıca futbolcuların
ödenmeyen alacakları da, popüler bir dava malzemesi.

Sözleşmelerdeki kurgu hataları, sürecin iyi yönetilememesi derken; sebep her olursa olsun mali tablolarda
kara delik oluşuyor. Tabi kulüplerin davacı olduğu vakaların sayısı da az değil. Hal böyle olunca borsaya kote
kulüplerin mali tablolarında «Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Yükümlülükler» dipnotu da kimi zaman uzayıp
gidiyor.

Hukuksal Anlaşmazlıkların Finansal Yansıması
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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Böyle bir durumda sağlıklı bir bütçe yapmak, nakit akışını doğru şekilde tahmin edebilmek ve yönetebilmek,
davaların kaybedilmeleri durumunda oluşan ek finansal yükü karşılayabilmek için uygun kaynakları makul
şartlarda bulabilmek bir CFO için oldukça zor birer sınav. Sadece ödenen tazminatlar değil, kimi zaman
tahkim süreci ile de birlikte uzun yıllar süren bu hukuk mücadelelerinde ödenen hukuk müşavirliği
bedellerini de unutmamak gerekiyor. Ayrıca halka açık futbol kulüplerinde bu tarz olaylar yatırımcıların
ağzında da nahoş bir tat bırakıyor. İşte bu sebeplerden ötürü, attığımız her kritik adımda ileride doğabilecek
hukuksal anlaşmazlıkların olası finansal etkileri dikkate alarak ilerlemeliyiz. Yönetim, CFO ve hukukçular bir
arada; ortak akıl ile hareket etmeliler.

Hukuksal Anlaşmazlıkların Finansal Yansıması
Top yuvarlak, ancak kurallar düz
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«Borç yiğidin kamçısıdır» demiş atalarımız. Ama bu atasözü gelin siz bir de futbol kulüplerinin CFO’larına
sorun. Gelir – gider dengesizliği olduğu durumda aradaki açığı kapatmak adına başvurulan enstrümanlar
belli. Ya sermaye arttıracaksınız, ya hisse satacaksınız (sermaye piyasasında), ya ileriye dönük gelirlerinizi
kırdıracaksınız, ya bir varlığınızı satacaksınız, ya da bankalardan kredi kullanacaksınız… (Varlıklı
işadamlarının finansal katkıları artık geçmişte kalan bir seçenek. Veya yurtdışındaki gibi yabancı bir dolar
milyarderinin / ya da fonun gelip kulübü devralması da ülkemizdeki taraftarların büyük çoğunluğunun pek
sıcak bakmayacağı bir opsiyon) O halde akılda tutmamız gereken bir atasözü daha var: «Ayağını yorganına
göre uzat».

Aslında kulüplerimizin son 10 senesine baktığımızda, bahsi geçen yöntemlerin neredeyse hepsine
başvurduklarını görmekteyiz. Ama bunların hiçbiri sınırsız erişilecek kaynaklar, kararlar da öyle kolay
verilecek kararlar değil. En başta tabi olunan tüzükler var. Eldeki varlıklar ve geleceğe dönük güvence altına
alınmış gelirler deseniz sınırlı. Hal böyle olunca banka kredileri gene en sık gündeme gelen kaynak oluyor.
Kuşkusuz marka güçleri ve gelir potansiyelleri düşünüldüğünde spor kulüplerinin bir cazibesi var. Gelin
görün ki aynı cazibeyi mali tabloların teknik tahkiki sonucunda görmek pek olası değil. Devasa (ve de
kapanmak bir yana büyüyen) borçlar, yıllardır süre gelen zararlar, yansımaları ileride hissedilmesi beklenen
onlarca risk…Bu koşullar altında, kredilerin tahsis edildikleri şartların ne kadar elverişli olacağı veya kredi
musluğunun ne kadar süreyle aynı debiyle akacağı tartışılır.

Finansal kaynaklara ihtiyacı asgariye indirecek önlemler almak veya alınmasını sağlamak; ihtiyaç
oluştuğunda bu kaynakları sağlıklı bir şekilde yaratmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak CFO’ların asli
görevleri arasında yer alıyor.

Finansal Kaynaklar Sınırsız mı?
Finansal Kaynak Bulma ve Borçlanma
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Kredilerin CFO’ları meşgul ettiği alanların başında nakit akışı planlaması geliyor. Tek nakit çıkışı kredi geri
ödemeleri ve faiz ödemeleri olmadığından, bu ek ve önemli yükü dikkate alarak para çıkışları planlanmalı.
Bir diğer konu ise çoğunluğu döviz olan bu borçlanmaların yarattığı kur farkı etkisi. Kulüpler bu nedenle
önemli düzeyde finansal zararlarla karşı karşıya kalabilmekteler. Bu noktada da finansal risklerin doğru bir
şekilde yönetilebilmesi için kullanılacak enstrümanlar ve alınacak tedbirler akla geliyor.

Borçlanmaya değinirken sadece finansal kuruluşlara olan borçlanma akla gelmemeli. Mal ve hizmet alınan
birçok tedarikçiye kulüpler ciddi tutarda borçlanmaktalar. Giderler arttıkça, borçlanma ve ödeme güçlüğü de
artıyor ve bir sarmala giriliyor. Tedarikçiler nezdinde piyasada güven ve prestij kaybı, mahkemelere sayısı
artan davalar CFO’lar için hayatı oldukça zorlaştırıyor. Zaman zaman asli görevlerini geri planı atıp, adeta
hukuk fakültesinde eğitim görürcesine yasal anlaşmazlıklara odaklanıyorlar. Birim fiyat, tutar, taksitlendirme
ve vade, cezai yaptırımlar, teminat vb. açıdan uygun finansal koşullarda mal ve hizmet alımı güçleşiyor.
Piyasada yitirilen güven, gizli bir risk primi kimliğinde hiç de hesapta olmayan bir şekilde ek bir bedel olarak
giderlere yansıyor.

Diğer taraftan bazı durumlarda sporcular (futbolcular) dahil olmak üzere kulüp çalışanlarına borçlanma
karşımıza çıkıyor. Futbolcular veya teknik heyet söz konusu olduğunda hem özellikle menejerlerin de
devreye girişi ile davalık olunuyor, hem de sporcuların üzerinde oluşan demotivasyon puan kayıplarına,
kupalardan elenmeye vs. sebep olduğu için gelir kaybı olarak doğrudan kulüplere yansıyor. Ve tabii ki
kulüplerin yönetim kurulu başkan ve üyelerine olan borçlanmalar var ki, ona da değinmeden geçmemek
gerekiyor. UEFA Financial Fair Play kriterlerinde bu konuya özel bir hassasiyetle eğiliniyor.

Finansal Kaynaklar Sınırsız mı?
Finansal Kaynak Bulma ve Borçlanma
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Ne diyor UEFA Financial Fair Play? Diğer kulüplere vadesi geçmiş borcunuz olmayacak diyor… Futbolculara
geç ödememe yapılmayacak diyor… Sosyal güvenlik, vergi vb. borcunuz olmamalı diyor… Yani borç yüküne
eğiliyor. Gelir ve gider dengesi diyor… Harcamalarınızı kontrol altında tutun diyor… Yani bütçe disiplinine
dikkat çekiyor. Temelleri daha önceden atılmış olsa da, 2010 yılından itibaren ete kemiğe bürünen FFP,
zaman içerisinde gelişimine devam ediyor. Hem içeriği, hem de hitap ettiği kitle açısından daha kapsayıcı
hale geliyor. Denetimlerini, Club Financial Control Body (CFCB) – Kulüp Finansal Kontrol Kurulu üzerinden
gerçekleştiren UEFA, eskiden sadece Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmış kulüpleri ilgilendirirken,
artık ileride katılma hedefi olan kulüpleri de radarına alıyor.
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UEFA Financial Fair Play kurallarına uymayan kulüpler, farklı şekillerde cezalandırılıyorlar. Bu sadece bir uyarı
olabileceği gibi, kazanmış olduğu bir kupanın elinden geri alınmasına kadar gidebiliyor. Cezanın büyüklüğüne
göre, etkisi büyüyor. Kulüpler hem gelirlerinden oluyorlar, hem de itibar kaybı yaşıyorlar. Doğrudan ve dolaylı
olarak bunlar kendilerine yansıyor. Kısa vadede kulüplerin belini büken bir uygulama gibi gözükse de (ki bu
konuda eleştiriler mevcut); daha uzun vadede aslında kulüplerin bir disiplin altında bellerini doğrultmaları ve
dik kalabilmelerini sağlayan bir fırsat olduğu savunuluyor. İşte uygulanan yaptırım ve cezalar:

• Uyarı

• Kınama

• Para Cezası

• Puan Silme

• Avrupa Kupaları Gelirlerine El Koyma

• Avrupa Kupaları İçin Yeni Transfer Yasağı

• Avrupa Kupalarına Katılacak Oyuncu Sayısında Kısıtlama

• Devam Edilen Avrupa Kupalarından Diskalifiye Edilme

• İleriki Sezonlarda Avrupa Kupalarına Katılımdan Men Edilme

• Kupasının / Unvanının Geri Alınması

Finansal Kaynaklar Sınırsız mı?
Finansal Kaynak Bulma ve Borçlanma
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Bir CFO olarak böylesine belirsiz bir ortamda sadece kaynak yaratma değil; bütçe disiplini, nakit akışı, gider
kontrolü, mali risklerin yönetimi, faaliyet dışı giderlerin yönetimi, mali analiz, etkin finansal planlama,
finansal verimlilik, tedarik verimliliği gibi asli görevlerinizde kendi imkanlarınızla başarılı olabilmek gerçekten
de çok güç. Bu raporu hazırlarken yaptığım araştırmalar gösteriyor ki, «1 milyar TL borç» eşiği artık büyük
kulüplerimizin bazıları tarafından aşılmış. Bu rakam sadece Türkiye standartlarında değil, dünyanın neresine
giderseniz gidin büyük bir rakam… Bilhassa mevcut gelirler ve ileriye dönük bu konudaki projeksiyonlar; gelir
– gider dengesi, kulüplerin öz sermayeleri, likidite durumları ve toplam varlıkları ele alındığında kaygı verici
durum zaten kendini gösteriyor. Basit bir rasyo analizi resmi ortaya koymakta… Ligimizde mücadele eden 18
kulübün toplam borç rakamı hakkında kesin bir rakam belirtmek güç. Zira bunların çok azı halka açık ve mali
tablolar hakkında şeffaflık ve bilgi erişilebilirliği sınırlı düzeyde. Buna rağmen dört büyüklerin toplam borçları
4 milyar TL’yi buluyor ve diğer 14 kulüp de eklendiğinde, 5 milyar TL’yi aşan bir mali yük olduğu tahmin
ediliyor. Bu araştırmaya başladığım günden bugüne geçen süre içerisinde sırf üç büyük İstanbul kulübünün
borç toplamı neredeyse yarım milyar TL arttı. Toplam borcun %75 – 80’i genellikle 4 büyükler tarafında
oluşuyor.

Borçların çok büyük ağırlığı bankalara olan borçlar ve bunun kulüpler üzerindeki yarattığı faiz yükü dikkat
değer. Bu krediler içerisinde de vadeleri 8-10 yıla kadar uzanan uzun vadeli krediler daha revaçta, zaten
kimsenin de kısa vadede borç ödemeye yetecek finansal gücü yok. Burada bir tercihten öte, mecburiyet ön
plana çıkıyor. Böyle bir resimde CFO’lar için kredilerin yeniden yapılandırılması hep gündemde. Sık sık
bankalarla oturup bunun pazarlığını yapıyorlar. Rakamlar gösteriyor ki, krediler yeniden yapılandırılıyor ama
tutarları azalmıyor, aksine artma trendinde. Buna rağmen geçmişte olduğu gibi faktoring ve piyasadan
borçlanmak yerine kulüpler tarafından banka kredileri tercih ediliyor. Diğer opsiyonlardaki vade ve faiz
seçenekleri CFO’lara daha az cazip geliyor. İşte bu yüzden faktoringden banka kredisine doğru bir geçiş var.

Finansal Kaynaklar Sınırsız mı?
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Borçlanma ile ilgili kamuoyunun çok net olduğu ise söylenemez. Basında sık sık önde gelen kulüplerimizin
«toplam borcu»na dair haberler yer alır. Kah bir kulübün bir önceki dönemdeki borç tutarı ile ilgili
karşılaştırmayı görürüz, kah kulüplerin borçlarının birbirleri ile mukayesesini. İyi, güzel ama hangi borçtan
bahsediyoruz? Banka borçları ve diğer finansal borçlar mı? Rakama ticari borçlar da dahil mi? Bu borçların
kısa ve uzun vadeli kırılımı nedir? Solo rakamlar mı açıklanmış, konsolide rakamlar mı? İçlerinden alacaklar
düşülerek netleştirilmiş tutarları mı açıklamışlar? Rakamlar bağımsız denetimden geçmiş rakamlar mı, yoksa
tahmini mi? Hangi muhasebe standartlarından bahsediyoruz? SPK, UFRS, VUK…? Taraftarlar ve sporseverler
bir yandan ah-vah söylemleri ile bu haberleri okurlarken, transfer sezonu geldiğinde bu haberleri hiç
okumamışçasına davranabiliyorlar. Tüm bu bilgi kirliliğine rağmen bilinen net bir şey var: Borç yükü arttıkça
artıyor ve henüz bunu çözebilmiş olan yok. Büyük bir sorun, daha da büyüyerek öteleniyor.

> 5 
Milyar 

TL 
Borç
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Futbol endüstrisinin gelirlerini arttırmada belki en şanslı sektörler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Öte
yandan büyüme hikayesi eşit değildir başarı hikayesi. Çünkü ciddi bir karlılık problemi var. Gelir – gider
dengesizliği artık bir denge haline gelmiş durumda! Gelirler hızla artıyor ancak giderler çok daha büyük bir
hızla artmakta. Bazı seneler (sezonlar) kar, bazı seneler zarar gibi bir durum da söz konusu değil. Ardı
ardına zarar yazıyor kulüpler. Zarar gelir tablosunda en dibe gelmeden, faaliyetlerden doğan zarar olarak
kendini gösteriyor. Daha en üstte brüt zararla karşılaşan bile var. Yani satışların maliyeti, satışların
üzerinde… CFO olarak yaptığı işten zarar eden bir gemiyi finansal anlamda güvenli bir rotaya oturtmakla
uğraşıyorsunuz ve gemi gittikçe daha fazla su alıyor. Yüzdürmek bir yana, batık olmamak öncelikli çabanız…

UEFA Financial Fair Play’den bahsederken, gelir – gider dengesine de vurgu yapmıştık. Gider kalemlerinin en
başında, açık ara transferler ve oyunculara ödenen ücretler geliyor. Transfer için bilindiği üzere hem
kulüplere (eğer bonservisi oyuncunun elinde değilse), hem de oyunculara ödeme yapılıyor. Oyuncuların
bonservisleri alınabildiği gibi, kiralama opsiyonuna da (bazen sezon sonunda bonservisini satın alma
opsiyonu içerecek şekilde) gidebiliyor. Standart, genel geçer bir sözleşme formatı yok. Kulüp yönetimleri ve
hukukçuları, oyuncular ve menajerleri sözleşmenin koşullarını birlikte şekillendiriyorlar. Çoğu zaman bir
sözleşmeye bakıp da transferin kulübe net maliyetini söylemek mümkün olamıyor.
İmza parası, maç başına ücret, özel başarı primleri (örnek: şampiyon olunması halinde ek ödeme) gibi farklı
faktörler var. Ayrıca cezai maddeler ve yaptırımlar da mevcut. Buna ilişkin maddeler kulüp lehine de,
aleyhine de olabiliyor. Örneğin futbolcu maaşları geç ödendiğinde veya ödenmediğinde kulüp aleyhine,
futbolcu bir disiplinsizlik yaptığında veya müsabakalardan bir dönem için men edildiğinde oyuncunun
aleyhine bir durum söz konusu oluyor. Özellikle bonservisi alınan oyuncular ile yıllara sari anlaşma yapılıyor.
Bu nedenle toplam ücret kadar hangi yıl ne kadar ücret ödeneceği de önemli. Bir diğer konu da rakamların
yabancı para cinsinden olması.

Havuz problemlerindeki büyük delik: Transfer
Transfer: Biri bizi durdursun…!
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Son birkaç yıla kadar, Türk kulüplerinin transfer gelirleri ve giderleri arasında giderler lehine adeta bir
uçurum söz konusuydu. Geride bıraktığımız birkaç yıl içerisinde ise özellikle Çin ve Katar gibi bazı ülkelere
yapılan futbolcu transferlerinden önemli gelirler elde edilmeye başlandı. Özellikle Çin Süper Ligi takımları,
transfere inanılmaz bütçeler ayırmaktalar. Sırf geçen sezon ara transferde çeyrek milyar Euroluk bir
harcama yaptılar, bu Çin Süper Ligi’ni İngiltere Premier League’in ardından ikinci sıraya koyuyor. Şu ana
dek Süperlig’den Çin’e giden oyuncu sayısı sınırlı ancak karşılığında sağlanan gelir rakamları oldukça
çarpıcı. Örneğin Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor bundan önceki iki sezonda Çin’e yapılan dört oyuncu
transferinden toplam 100 milyon TL’nin üzerinde bir gelir sağladılar. Katar’a ve körfez ülkelerine yapılan
transferlerden de önemli gelirler elde ediliyor. (Fenerbahçe örneği)

Peki CFO’lar ne yapmalı? Bu pek de alışılmadık durum karşısında CFO’lar disiplini elden bırakmamalılar.
Görülen o ki, ne vakit kulüplerimizin gelirleri artsa; ek bir gelir kalemi ile durumu birazcık olsun düzeltsek
hemen daha fazlasını harcama eğilimine giriyorlar. İşte bu tam da bu noktada «Finansal Kaynak Bulma ve
Borçlanma» bölümünde detaylı olarak değindiğimiz hassasiyetlere işaret edip, tabir yerindeyse gelirin bir
kısmına kulüpleri adına «el koymalılar». Kulüpler sadece al-sat mantığı ile kazanmıyorlar. Son yıllarda
«Yetiştirme Bedeli» küçümsenmeyecek bir gelir kalemi haline geldi. Altyapı ve scouting / izleme işte bu
yüzden önemli. Hatta satışı yapan başka bir kulüp dahi olsa, bu sayede transferden pay alma söz konusu
olabiliyor. CFO’lar transfer ile ilgili sözleşmelerde hukukçuları yakın markaja alıp bu tür potansiyel
faydaların güvence altına alınmasına özen göstermeliler.

中超联赛 Çin Süper Ligi ve Ötesi
Transfer: Biri bizi durdursun…!
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Afrika

Güney 

Amerika

CONMEBOL

CAF

CONCACAF

UEFA

AFC

Körfez
Çin

Rusya/ 
BDTAvrupa

OCF

Benzer şekilde teknik kadro ile de sözleşmeler düzenleniyor. Doğru transferler, maliyetlerini karşılamaktan
öte, kulüplere kar getirebiliyor. Sahadaki başarı, «Sportif Başarıya Endeksli Gelirlere Katkı» yaratıyor. Ayrıca
lisanslı ürün (özellikle forma) satışlarına ve kombine / bilet satışlarına olumlu katkı sağlıyor.

Türk Takımlarının Transfer Haritası
Transfer: Biri bizi durdursun…!
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Bir futbol takımına bir çok farklı kanaldan oyuncu kazandırabilirsiniz: Başka bir takımdan bonservisi ile
transfer edilen oyuncular / Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen «serbest» oyuncular / Başka bir
takımdan kiralanan oyuncular / Altyapıdan yetişen ve profesyonel kadroya geçirilen oyuncular gibi…

UFRS uyarınca oyuncuların kontrat bedelleri «Maddi Olmayan Duran Varlık» olarak aktifleştirip, kontrat
süresince de amortismana tabi tutulmalıdır. IAS38’e göre, kulüpler futbolcunun kontratında kontrol sahibi
olan taraf olmalıdır. Ayrıca futbolcuların performansları ve/veya transfer (satış) gelirleri ile bu bedeller
(değerler) karşılanmalıdır. Eğer futbolculardan faydalanma veya satıştan elde edilebilecek gelir, söz konusu
maddi olmayan duran varlıkların değerini aşıyor ise; bu durumda bir değer düşüklüğü söz konusudur.
Görüldüğü üzere, bir futbolcu ile yapılan anlaşmanın mali tablolara yansıması çok boyutlu bir şekilde ele
alınmalıdır. Genellikle kontratlar bir seneden fazla sürdüğü için yıllara sari şekilde değerlendirilmelidir.
Ayrıca futbol kulüpleri 1 Ocak – 31 Aralık mali takvim dönemi yerine; «sezon» bazlı farklı muhasebe
dönemleri kullanmaktadır. Türk futbol kulüpleri için diğer önemli husus ise anlaşmaların yabancı para
üzerinden olmasıdır.

Futbolcular mali tablolara, kulüpleri ile yaptıkları anlaşmaları baz alan tarihi maliyet bedelleri (elde etme
maliyeti) üzerinden kaydedilmektedir. Burada kiralık değil, bonservisi elde edilen / tutulan oyunculardan
bahsetmekteyiz. Transfer piyasasında oyuncuların değerlerini belirten çeşitli referans kaynaklar mevcuttur.
Bu değer sık sık değişebilir ve futbolcuların mali tablolardaki net defter değerleri, piyasa değerleri ile
karıştırılmamalıdır.

Muhasebe Politikaları: Futbolcuların Kaydı
Transfer: Biri bizi durdursun…!
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Bugün tesisleşme anlamında kulüpler önemli adımlar atıyorlar. Bir kulübün varlıkları açısından böylesine
yatırımlar, uzun vadede önemli menfaatler sağlayabilecek inisiyatifler. Söz konusu inisiyatifler sportif amaçlı
komplekslerle ilgili olabileceği gibi (stadyum, spor sahası, antreman sahası, kamp tesisleri vb.), sosyal ve
idari amaçlı (dernek binaları, yönetim merkezleri, sosyal tesisler vb.) da olabilmekte. Ülkemizde rastlamaya
alışkın olduğumuz bir diğer örnek ise üzerinden kira vb. gelirler elde edilen gayrimenkuller. Özellikle
kulüplerin ellerindeki arsa ve arazilerden faydalanarak ek gelir kaynakları yaratmak için gayrimenkul
projeleri konusunda çeşitli yatırımlara yöneldiklerini görmekteyiz. İster sportif, ister idari amaçlı olsun, eğer
küçük ölçekli bir tesis yatırımından bahsediyor isek, daha sineye çekilebilir rakamlar söz konusu. Ya da
eldeki araziyi değerlendirmek adına bir geliştirici firma ile anlaşmış isek, fazla bir finansal yükün altına
girmiyoruz. Ancak başta yeni stadyumların inşaası ve renovasyonu olmak üzere uzun yıllara yayılan ve
büyük bütçeler gerektiren bu tür projeler, beraberinde ciddi bir ek finansman ihtiyacını getiriyor. Operasyonel
gider bütçesinde iki yakası bir araya gelmeyen, faiz ve kur farkı gibi finansal giderlerin ağır yükünü taşıyan,
gelir projeksiyonlarında işlerin sık sık beklendiği kadar rayında gitmeyebildiği bir ortamda, yatırım
giderlerinin etkisi de kuşkusuz oldukça derinden hissediliyor.

Yukarıda saydığımız nedenlerle statlardan sponsorluk gelirleri sağlamak, stat çevresinde gelir getirici farklı
sosyal oluşumlar yaratmak ve tabii ki en nihayetinde maç günü gelirlerini yansıtmak böylesine büyük
yatırımlara giren her kulübün öncelikli hedefleri arasında. Ülkemizde stat doluluk oranlarındaki negatif seyir
tersine dönmediği sürece (şu anda %30 ve altı doluluk oranları olduğunu göz önünde bulundurursak)
müddetçe stat yatırımlarının makul bir vadede geri dönüşünden de bahsedemeyiz. Statlar inşaa edildikten
sonra da giderleri bitmiyor. Bu yapılar, yaşayan – nefes alan mekanlar. CFO’lar stat gelirleri kadar, stat
giderlerini de yakından takip etmeliler.

Tesis, tesis, tesis
Tesisler, Gayrimenkuller
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Dikkate değer bir konu ise, kulüplerimizde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan başkan ve
yöneticilerin çok önemli bir kısmının meslek olarak müteahhitlikle – gayrimenkul / konut işleri ile uğraşmaları
ve kendilerinin önemli inşaat firmalarının patronları olmaları. Hal böyle olunca, stat ve tesis yatırımları ile
ilgili finansal konularda CFO’ları çetin bir sınav bekliyor. Öyle ya, konuya onlardan çok daha hakim birileri
var. Finansman modeli, banka ilişkileri, proje bütçeleri, maliyet kontrolü, tedarikçi seçimi, taşeron
sözleşmeleri, izinler ve diğer hukuksal süreçler… Oysa bir CFO’nun tam da «topa girebileceği» alanlar. Gelir –
gider dengesinden bahsettik, bütçeye değindik ancak hayat sadece OPEX (operasyonel giderler bütçesi)
değil. CAPEX (yatırım giderleri bütçesi) diye bir gerçek de var, hele hele böylesine büyük projelerin altına
giriyorsanız. Bu tür yatırımlar borç yükünü iyiden iyiye arttırıyor. İronik bir şekilde ne yazık ki ne zaman
kulüplerimizde finansal bir darboğaza girilse, hemen gayrimenkul satışları gündeme geliyor. «Şu binayı elden
çıkarsalar, falanca araziyi satsalar…» Neden bu kadar gayrimenkul yatırımı yapılıyor? Neden tüm umutlar
bunlara bağlanıyor? Tüm bunlar ne kadar akılcı? «Dur» diyen, «neden» diye soran kim var? CFO’lar bu
noktada ne derece etkinler?

Her Türk müteahhit doğar…
Tesisler, Gayrimenkuller

Deloitte Türkiye CFO Serisi: 2016 / 3



36

Türkiye’de Yakın Zamanda Stat Yatırımları
Tesisler, Gayrimenkuller
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2015 – 2016 sezonu2016 – 2017 sezonu

Türkiye’de Yakın Zamanda Stat 
Yatırımları Yapılan Şehirler

Ülkemizde son yıllarda şehirler, aynı zamanda hızla
birer «futbol şehirleri»ne dönüşmektedir. Başarı için
tesisleşme, özellikle stat yatırımları vazgeçilmez bir
adım olarak değerlendirilmekte, hem devlet; hem de
kulüpler elbirliği ile bu uğursa çaba sarf etmektedir.
Gelir arttırıcı ve bunu sürdürülebilir hale getirici etkisi
ile kulüpler için önemli kazanç kaynakları oluşacaktır.
Zaten «Son 2 Sezonda Süperlig’de Temsil Edilen
Şehirlerimiz» ile «Türkiye’de Yakın Zamanda Stat
Yatırımları Yapılan Şehirler» bir arada
değerlendirildiğinde aradaki korelasyon da fark
edilmektedir.

Son 2 Sezonda Süperlig’de Temsil Edilen Şehirlerimiz

Yeni Statlar ile Canlanan Futbol Şehirleri
Tesisler, Gayrimenkuller
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Kulüp: Beşiktaş JK

Kapasite: 41.903 kişi (45.000)

Açılış Tarihi: 10.04.2016

Yapım Süresi: 3 sene (yaklaşık)

Maliyeti: 400 milyon TL

Başlıca Gelir Kalemleri:

• İsim Hakkı / Sponsorluk: 

• Vodafone ile 145 milyon USD (2013 yılından 
başlayarak 15 sene boyunca stat isim hakkı 
ve 2014-5 sezonundan başlayarak 5 yıl 
süreyle ana sponsorluk (futbol takımının 
formasının göğsünde logo)

• Spor Toto ile 50 milyon TL tutarında isim 
sponsorluğu

• Reklam Gelirleri

• Kulüp Mağazaları

• Kiralık Dükkanlar

• Müze

• Sosyal Etkinlikler

Örnek: Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu
Tesisler, Gayrimenkuller
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Çoğu spor kulübünde, belirsizlikler öne sürülerek bir
finansal plan – tahmin – bütçe çalışması yapmanın ve
takip etmenin zorluğundan bahsedilir. Gerçekten de bir
üretim sektörü firmasına veya bir bankaya göre daha
karmaşık bir yapı söz konusudur. Özellikle kontrol
dışında gerçekleşen unsurların fazlalığı gerekçe olarak
gösterilir. Ancak bundan yapılamayacağı ve yapılmadan
da ilerlenebileceği gibi bir anlam çıkarılmamalıdır.
Öngörü sağlayabilmek ve finansal disiplini oturtabilmek
adına üzerine iyice düşünülmüş, doğru kurgulanmış ve
hakkını vererek takip ettiğimiz bütçeler olmazsa
olmazların başında gelmektedir. Çoğu futbol kulübü
CFO’su, ilk 1-2 bütçe döneminde biraz zorlandıklarını,
ancak daha sonrasında sürecin çok daha kolay
ilerlediğini belirtmektedir.

Hangi bütçeler?

• Forecast (Gelir Tahmini)

• OPEX (Gider Bütçesi)

• CAPEX (Yatırım Bütçesi)

• Cash Flow Forecast (Nakit Akış Tahmini)

Bütçenin önemi
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Futbolda ancak strateji ve hedeflerden beslenen bütçe disiplini ile hareket edilirse, sürdürülebilir başarı
sağlanabilir.

Strateji ve Hedefler

Yönetim Kurulu belirler

Kadro Planlaması 
(3-5 Yıllık Plan)

Sportif Başarı Hedefleri, Finansal 
Hedefler, Sosyal Hedefler vb.

Futbol Şubesi hazırlar

(Sportif Direktör, Teknik Direktör)

İzleme, Transfer, Kiralama, Altyapı

İş Planı ve Bütçe

Mali İşler, Futbol Şubesi ve diğer birimler birlikte hazırlar

Yönetim Kurulu onaylar

Futbol Şubesi ve diğer fonksiyonlar uygular

Transfer Komitesi destekler

Mali İşler raporlar

Yönetim Kurulu gözetim yapar

Yukarıdan Aşağı Bir Yaklaşım
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Öncelikle hedefler net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu yapılırken, olabildiğince gerçekçi davranmakta
fayda bulunmaktadır.

• Gelir / Gider / Kar / Nakit Akışı / Borçlanma

• UEFA Financial Fair Play

• Süperligde önümüzdeki … sezonda alınacak dereceler

• Avrupa Kupalarında önümüzdeki ... sezonda alınacak dereceler

• Diğer Turnuvalarda önümüzdeki ... sezonda alınacak dereceler

• Fair Play

• ……

Gelirleri Arttırmak / Giderlerin Kontrolü / Güçlü 
Finansal Yapı / Sürdürülebilir Sportif Başarı / 
Altyapının Etkin Kullanımı / …

Strateji ve Hedefler

Hedeflerde Net ve Gerçekçi Olmanın Önemi
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Hedefleri nasıl bir kadro ile gerçekleştirebiliriz? İşte bu soruya verilecek yanıt, bütçe süreci ile de doğrudan
ilintilidir. Uzun Vadeli Kadro Planlaması olmadan sağlıklı ve gerçekçi bir bütçe yapılamaz.

• Tahmini maliyetler / gelirler

• Mevcut uzun vadeli sözleşmeler ve yükümlülükler

• ……

Mevcut Kadro – Hedefleri Yakalayacak Kadro: Takviye 
ihtiyaçları

TFF kuralları (yabancı sınırlaması vb.)

Mevki bazında stratejiler (yedekleme, rotasyon vb.)

Sona erecek sözleşmeler

İzleme / Scouting

Alınmak istenenler / gönderilmek istenenler

Transfer (Bonservis) / Kiralama / Altyapı

Kadro Planlaması 
(3-5 Yıllık Plan)

Uzun Vadeli Kadro Planlaması
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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İzleme, Transfer, Kiralama, Altyapı

• Bonservis Giderleri

• Menajerlik Gd.

• Scouting Gd.

• Futbolcu Gd.

• Teknik Kadro Gd.

• Sponsorluk Gelirleri

• Medya ve Naklen Yayın Gl.

• Süperlig Gl.

• UEFA Gl.

• Maç Günü Gl.

İş Planı ve Bütçe

Gelirler Giderler

(*): Bu gelirlerin bir kısmı sadece futbolla ilgili gelirler değildir.

• Lisanslı Ürün Gl.*

• Reklam / İsim Hakkı vb.*

• Bonservis Gl.

• İddia / Sportoto vs…

• …

• Kamp Gd.

• Maç Günü Gd.

• Personel Gd.

• Genel İdari Gd.

• …

Bütçe sürecinde, gelir ve gider kalemleri detaylı bir şekilde irdelenmelidir.

Detaylı Gelir ve Gider Projeksiyonu
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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UEFA Gelirleri:

• Yayın Payı

• Katılım Payı

• Puan Payı

• Üst Tur Payı

• ……

Avrupa

Kupaları
Stat

Maç Günü Gelirleri:

• Biletler

• Kombineler

• Lisanslı Ürünler

• Yiyecek ve İçecek

• İmtiyazlar, Reklam vb.

• ……

• UEFA’nın misyonunu yerine getirebilmek için yürüttüğü faaliyetler 4 ana
başlık altında toplanmıştır: Futbol / İletişim / Gelir / Yönetim.

• Yönetimin ana faaliyetleri içerisinde Bütçe Yönetimi, Hedef Belirleme ve
İleriye Dönük Planlama da yer almaktadır.

• 2004 UEFA Kriterleri (Lisanslama): Kriterlere uymayan kulüpler UEFA
müsabakalarına katılamaz.

• İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) bu konudaki uygulaması: Geçmiş
Dönem Bütçe ve önceden açıklanan yıllık raporlardan sapma oranları ve
nedenleri kulüpler tarafından FA’ye sunulur.

İngiltere

Detaylı Gelir ve Gider Projeksiyonu
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Bütçe İçin Futbol Sezonu ile Örtüşen Bir Takvim Gereklidir. Aynı takvim yılına birden fazla sezon ve bütçe
sezonu denk gelmektedir. Örnek:

2014 2015

O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M

2013/14 SEZONU 2014/15 SEZONU

2014/15 Hazırlık – Onay 2014/15 İzleme – Değerlendirme – Aksiyon 

2015/16 Hazırlık – Onay 

KADRO PLANI

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Sezonu Dikkate Alan Bir Bütçe Takvimi
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Sportif başarının nasıl paraya dönüştüğü irdelenmelidir. Doğrudan olsun, dolaylı olsun; kısa veya uzun
vadede özellikle taraftar sayısı fazla olan kulüplerde sportif başarı kulüp gelirlerine önemli katkı
sağlayabilmektedir.

Galibiyetle biten maç

TFF’den daha fazla süperlig
geliri

Perakende kanalında daha 
fazla satış  geliri

Bir sonraki iç saha maçında 
daha çok taraftar ve bilet  

geliri

Artan taraftar aidiyeti ile 
tetiklenecek bir çok gelir 

kalemi

Avrupa Kupalarına katılım 
sonucu oluşacak gelirler

Kısa Vade 
Kazanımlar

Uzun Vade 
Kazanımlar

Süperlig

Gelir Tahmini Hem Çok Zor, Hem Çok Kolay
Bütçe Disiplinin Sağlanması

Deloitte Türkiye CFO Serisi: 2016 / 3



48

Senaryo bazlı bir işleyiş ve bütçe için varsayımlar
oluşturulmalıdır. Sportif başarının yarışılan tüm
kulvarlarda çok kritik bir tetikleyici olması sebebiyle
birden fazla senaryo ile ilerlenebilir:

• İyimser Senaryo

• Standart Senaryo

• Kötümser Senaryo

Bazı Örnek Sorular:

• Ligi kaçıncı sırada bitiririz, kaç puan toplarız

• Toplam tüm kulvarlarda kaç iç saha maçı oynarız

• Stad ortalama doluluk oranı ne olur?

• Kaç adet kombine / Loca / VIP satılır?

• Kombine fiyatları ne olur?

• EUR / TL kuru ne olur?

• Ortak giderleri nasıl dağıtırız?

• Olağan dışı durumlar

• Para cezaları / Seyircisiz maçlar 
/Tazminatlar

• Diğer Hususlar

• Üyelik Aidatları / Üyeliğe Kabul Ücretleri

• Perakende Satışları

• Bağışlar

• …

Sorular, yanıtlar ve farklı senaryolar
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Tüzel Kişilikler

Dernek

Sportif A.Ş. vb.

Futbol Branşı A.Ş.

Diğer Profesyonel Branş A.Ş (örnek: Basketbol)

İnşaat / Gayrimenkul A.Ş.

Faaliyet Alanları

Dernek + Amatör Branşlar + Müze + Altyapı

TV / Dergi / Mobil Hat Uygulamaları vb.

Futbol, Basketbol, …

Perakende (Mağazacılık) Operasyonları

İnşaat

Departmanlar / Branşlar

Branşlar (Futbol, Basketbol, Amatör Branşlar)

Pazarlama, Satış, Mağazacılık, Medya, Kurumsal İletişim

Mali İşler, İK, Bilgi Sistemleri, Satın Alma, Hukuk, İdari İşler

…..

Bütçe farklı boyutlarla ele alınabilir, öte yandan farklı perspektifleri bir arada barındıran bir bütçe çalışması
da yürütülebilir.

Bütçe farklı boyutlarla ele alınabilir…
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Neden Tüzel 
Kişilik (Şirket) 

bazında?

Neden Branş 
bazında?

• Kanun önünde her tüzel kişiliğin kendi performansından sorumlu olması
• Yatırımcılar nezdinde daha şeffaf bir yapı
• Hem iştiraklerin bütçelerinin solo, hem de ana şirket altında konsolide 

olarak görünebilmesi
• Şirket açma-tasfiye-birleştirme vb. işlemler öncesi daha net bir fikre sahip 

olabilme
• Şirketlere bütçe disiplini bakış açısının getirilmesi

• Her branşın kendi performansından gelir – gider dengesinden sorumlu 
olması

• Özellikle profesyonel – amatör branşlar arasındaki dengelerin daha sağlıklı 
gözetilebilmesi

• Branşların birbirlerini fonlamıyor olması, fonluyor olsa bile bunun net bir 
şekilde izlenebilmesi

• Sportif performans ve mali performans arasındaki bağlantıların daha 
sağlıklı izlenebilir ve analiz edilebilir olması

• Branşlara bütçe disiplini bakış açısının getirilmesi

Neden Faaliyet 
Alanları 
bazında?

• Spor dışında yürütülen faaliyetlerin ne derece başarılı / başarısız 
olduklarının izlenebilmesi

• Ana odak ve yan faaliyet alanlarının ayrıştırıldığı bir yönetim yapısını 
desteklemesi

Bütçe farklı boyutlarla ele alınabilir…
Bütçe Disiplinin Sağlanması
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Futbolda finansal güç ve sportif başarı arasında bir korelasyon olduğu yadsınamaz. Biraz karmaşık, belki
modellenmesi biraz güç ancak gene de kabul görmüş bir ilişki var. Hatta «Tavuk mu yumurtadan, yoksa
yumurta mı tavuktan çıkar» tadında bir ilişki bu. Bu ulusal olsun, uluslararası olsun tüm platformlarda
hissediliyor. Deloitte uzun yıllardır Avrupa’nın, ayrıca İngiltere’nin en zengin kulüplerini sıralıyor ve buna
ilişkin kapsamlı raporlar yayınlıyor (Deloitte Football Money League ve Annual Review of Football Finance)

Avrupa kupalarında, özellikle Şampiyonlar Ligi’ne düzenli katılım ve elde edilecek başarı; özellikle bu
başarılar bir iki sezona sıkışmaktan öte artık bir gelenek haline geldiyse, kulüplerin kasasını dolduruyor. En
Zengin Kulüpler Sıralamasında yer alabilmek için tek başına yeterli bir kriter değil. Hatta bu kulvarlarda çok
büyük başarılara imza atmadan bu sıralamada kendine yer bulan kulüpler de yok değil. Ancak gelirlere olan
olumlu etkileri asla yadsınamaz. Bu özel bölümde son yıllarda Avrupa’da kulüplerin sportif ve gelir
performanslarını mercek altına aldık. Bu bölümde yer alan tabloları sizler inceleyin. Bakalım gerçekten de
aradaki ilişki kayda değer düzeyde mi?

Para ve Başarı (Ya da Başarı ve Para…)
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid Real Madrid

2 FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona FC Barcelona M. United FC Barcelona

3 M. United M. United M. United M. United Bayern Munich Bayern Munich M. United

4 Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich M. United FC Barcelona PSG

5 Arsenal Arsenal Arsenal Chelsea PSG PSG Bayern Munich

6 Chelsea Chelsea Chelsea Arsenal M. City M. City M. City

7 Liverpool AC Milan AC Milan M. City Chelsea Chelsea Arsenal

8 Juventus Liverpool Internazionale AC Milan Arsenal Arsenal Chelsea

9 Internazionale Internazionale Liverpool Liverpool Juventus Liverpool Liverpool

10 AC Milan Juventus Schalke 04 Juventus AC Milan Juventus Juventus

11 Hamburger SV M. City Tottenham H. B. Dortmund B. Dortmund B. Dortmund B. Dortmund

12 AS Roma Tottenham H. M. City Internazionale Liverpool AC Milan Tottenham H.

13 O. Lyonnais Hamburger SV Juventus Tottenham H. Schalke 04 Tottenham H. Schalke 04

14 O. Marseille O. Lyonnais O. Marseille Schalke 04 Tottenham H. Schalke 04 AC Milan

15 Tottenham H. O. Marseille AS Roma Napoli Internazionale Atletico Madrid Atletico Madrid

16 Schalke 04 Schalke 04 B. Dortmund O. Marseille Galatasaray Napoli AS Roma

17 W. Bremen Atletico Madrid O. Lyonnais O. Lyonnais Hamburger SV Internazionale Newcastle U.

18 B. Dortmund AS Roma Hamburger SV Hamburger SV Fenerbahçe Galatasaray Everton

19 M. City VfB Stuttgart Valencia AS Roma AS Roma Newcastle U. Internazionale

20 Newcastle U. Aston Villa Napoli Newcastle U. Atletico Madrid Everton West Ham U.

21 --- AC Fiorentina Benfica Valencia VfB Stuttgart West Ham U. Galatasaray

22 --- B. Dortmund Atletico Madrid Benfica Napoli Aston Villa Southampton

23 --- Bordeaux W. Bremen Atletico Madrid Valencia O. Marseille Aston Villa

24 --- Sevilla FC Aston Villa Ajax Corinthians AS Roma Leicester City

25 --- Valencia Newcastle U. VfB Stuttgart Newcastle U. Southampton Sunderland

26 --- Benfica Ajax Everton Benfica Benfica Swansea City

27 --- Everton VfB Stuttgart Aston Villa Ajax Sunderland Stoke City

28 --- W. Bremen Everton Fulham SS Lazio Hamburger SV Crystal Palace

29 --- Napoli West Ham U. Sunderland West Ham U. Swansea City West Bromwich

30 --- Fulham Sunderland Galatasaray O. Marseille Stoke City Napoli

Kaynak: Deloitte Football Money League

Avrupa’nın En Zengin Kulüpleri 2010-16
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA

2 İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA İNGİLTERE İSPANYA

3 İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE ALMANYA ALMANYA İNGİLTERE

4 ALMANYA ALMANYA ALMANYA ALMANYA İNGİLTERE İSPANYA FRANSA

5 İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE FRANSA FRANSA ALMANYA

6 İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE

7 İNGİLTERE İTALYA İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE

8 İTALYA İNGİLTERE İTALYA İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE

9 İTALYA İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE

10 İTALYA İTALYA ALMANYA İTALYA İTALYA İTALYA İTALYA

11 ALMANYA İNGİLTERE İNGİLTERE ALMANYA ALMANYA ALMANYA ALMANYA

12 İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA İNGİLTERE İTALYA İNGİLTERE

13 FRANSA ALMANYA ITALY İNGİLTERE ALMANYA İNGİLTERE ALMANYA

14 FRANSA FRANSA FRANSA ALMANYA İNGİLTERE ALMANYA İTALYA

15 İNGİLTERE FRANSA İTALYA İTALYA İTALYA İSPANYA İSPANYA

16 ALMANYA ALMANYA ALMANYA FRANSA Türkiye İTALYA İTALYA

17 ALMANYA İSPANYA FRANSA FRANSA ALMANYA İTALYA İNGİLTERE

18 ALMANYA İTALYA ALMANYA ALMANYA Türkiye Türkiye İNGİLTERE

19 İNGİLTERE ALMANYA İSPANYA İTALYA İTALYA İNGİLTERE İTALYA

20 İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA İNGİLTERE İSPANYA İNGİLTERE İNGİLTERE

21 --- İTALYA Portekiz İSPANYA ALMANYA İNGİLTERE Türkiye

22 --- ALMANYA İSPANYA Portekiz İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE

23 --- FRANSA ALMANYA İSPANYA İSPANYA FRANSA İNGİLTERE

24 --- İSPANYA İNGİLTERE Hollanda Brezilya * İTALYA İNGİLTERE

25 --- İSPANYA İNGİLTERE ALMANYA İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE

26 --- Portekiz Hollanda İNGİLTERE Portekiz Portekiz İNGİLTERE

27 --- İNGİLTERE ALMANYA İNGİLTERE Hollanda İNGİLTERE İNGİLTERE

28 --- ALMANYA İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA ALMANYA İNGİLTERE

29 --- İTALYA İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE İNGİLTERE

30 --- İNGİLTERE İNGİLTERE Türkiye FRANSA İNGİLTERE İTALYA

Avrupa’nın En Zengin Kulüpleri 2010-16
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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Premier League 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Chelsea M. United M. City M. United M. City Chelsea Leicester City

2 M. United Chelsea M. United M. City Liverpool M. City Arsenal

3 Arsenal M. City Arsenal Chelsea Chelsea Arsenal Tottenham H.

4 Tottenham H. Arsenal Tottenham H. Arsenal Arsenal M. United M. City

5 M. City Tottenham H. Newcastle U. Tottenham H. Everton Tottenham H. M. United

La Liga 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 FC Barcelona FC Barcelona Real Madrid FC Barcelona Atletico Madrid FC Barcelona FC Barcelona

2 Real Madrid Real Madrid FC Barcelona Real Madrid FC Barcelona Real Madrid Real Madrid

3 Valencia Valencia Valencia Atletico Madrid Real Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid

4 Sevilla FC Villarreal Malaga Real Sociedad Athletic Bilbao Valencia Villarreal

5 Mallorca Sevilla FC Atletico Madrid Valencia Sevilla FC Sevilla FC Athletic Bilbao

Bundesliga 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Bayern Munich B. Dortmund B. Dortmund Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich

2 Schalke 04 B. Leverkusen Bayern Munich B. Dortmund B. Dortmund VfL Wolfsburg B. Dortmund

3 W. Bremen Bayern Munich Schalke 04 B. Leverkusen Schalke 04 B. M.gladbach B. Leverkusen

4 B. Leverkusen Hannover 96 B. M.gladbach Schalke 04 B. Leverkusen B. Leverkusen B. M.gladbach

5 B. Dortmund FSV Mainz 05 B. Leverkusen SC Freiburg VfL Wolfsburg FC Augsburg Schalke 04

Serie A 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Internazionale AC Milan Juventus Juventus Juventus Juventus Juventus

2 AS Roma Internazionale AC Milan Napoli AS Roma AS Roma Napoli

3 AC Milan Napoli Udinese AC Milan Napoli Lazio AS Roma

4 Sampdoria Udinese Lazio Fiorentina Fiorentina Fiorentina Internazionale

5 Palermo Lazio Napoli Udinese Internazionale Napoli Fiorentina

Ligue 1 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 O. Marseille Lille Montpellier PSG PSG PSG PSG

2 O. Lyonnais O. Marseille PSG O. Marseille Monaco O. Lyonnais O. Lyonnais

3 Auxerre O. Lyonnais Lille O. Lyonnais Lille Monaco Monaco

4 Lille PSG O. Lyonnais Nice St. Etienne O. Marseille Nice

5 Montpellier Sochaux Bordeaux St. Etienne O. Lyonnais St. Etienne Lille

5 büyük ligde şampiyonlar 2010-16
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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Şampiyonlar 

Ligi
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon Internazionale FC Barcelona Chelsea Bayern Munich Real Madrid FC Barcelona Real Madrid

Finalist Bayern Munich M. United Bayern Munich B. Dortmund Atletico Madrid Juventus Atletico Madrid

FC Barcelona Real Madrid FC Barcelona FC Barcelona Bayern Munich Bayern Munich Bayern Munich

O. Lyonnais Schalke 04 Real Madrid Real Madrid Chelsea Real Madrid M. City

M. United Chelsea AC Milan Juventus FC Barcelona Atletico Madrid FC Barcelona

Arsenal Internazionale O. Marseille PSG PSG PSG PSG

Bordeaux Tottenham H. Benfica Galatasaray M. United Monaco Benfica

CSKA Moscow Shaktar Donet. APOEL Malaga B. Dortmund Porto VfL Wolfsburg

UEFA Avrupa

Ligi
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon Atletico Madrid Porto Atletico Madrid Chelsea Sevilla FC Sevilla FC Sevilla FC

Finalist Fulham Braga Athletic Bilbao Benfica Benfica Dnipro Liverpool

Liverpool Benfica Valencia Fenerbahçe Valencia Napoli Athletic Bilbao

Hamburger SV Villarreal Sporting CP Basel Juventus Fiorentina Villarreal

Valencia Dynamo Kyiv Schalke 04 Tottenham H. O. Lyonnais VfL Wolfsburg B. Dortmund

Benfica PSV Eindhoven Hannover 96 Newcastle U. Porto Dynamo Kyiv Braga

VfL Wolfsburg FC Twente AZ Alkmaar Lazio AZ Alkmaar Zenit St.Petersb. Shaktar Donet.

Std. Liege Sp. Moscow Metalist Kharkiv Rubin Kazan Basel Club Brugge Sparta Prague

Yarı Finalistler

Çeyrek Finalistler

Yarı Finalistler

Çeyrek Finalistler

Avrupa kupalarında finalistler 2010-16
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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Şampiyonlar Ligi 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon İTALYA İSPANYA İNGİLTERE ALMANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA

Finalist ALMANYA İNGİLTERE ALMANYA ALMANYA İSPANYA İTALYA İSPANYA

İSPANYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA ALMANYA ALMANYA ALMANYA

FRANSA ALMANYA İSPANYA İSPANYA İNGİLTERE İSPANYA İNGİLTERE

İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA İTALYA İSPANYA İSPANYA İSPANYA

İNGİLTERE İTALYA FRANSA FRANSA FRANSA FRANSA FRANSA

FRANSA İNGİLTERE Portekiz Türkiye İNGİLTERE FRANSA Portekiz

Rusya Ukrayna G.Kıbrıs İSPANYA ALMANYA Portekiz ALMANYA

UEFA Avrupa Ligi 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon İSPANYA Portekiz İSPANYA İNGİLTERE İSPANYA İSPANYA İSPANYA

Finalist İNGİLTERE Portekiz İSPANYA Portekiz Portekiz Ukrayna İNGİLTERE

İNGİLTERE Portekiz İSPANYA Türkiye İSPANYA İTALYA İSPANYA

ALMANYA İSPANYA Portekiz İsviçre İTALYA İTALYA İSPANYA

İSPANYA Ukrayna ALMANYA İNGİLTERE FRANSA ALMANYA ALMANYA

Portekiz Hollanda ALMANYA İNGİLTERE Portekiz Ukrayna Portekiz

ALMANYA Hollanda Hollanda İTALYA Hollanda Rusya Ukrayna

Belçika Rusya Ukrayna Rusya İsviçre Belçika Çek Cumhur.

Yarı Finalistler

Çeyrek Finalistler

Yarı Finalistler

Çeyrek Finalistler

Avrupa Kupalarında beş büyük ligin takımlarının ön plana çıktıklarını görmekteyiz. İspanya ise zaferlerin
çoğuna ambargo koymuş durumda.

Avrupa kupalarında finalistler 2010-16 (Ülkeler)
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon Internazionale

Çeyrek Finalist Internazionale AC Milan

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Internazionale AC Milan

2 Internazionale AC Milan

3 AC Milan AC Milan

4 Internazionale

5 Internazionale

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7 AC Milan AC Milan

8 Internazionale AC Milan

9 Internazionale Internazionale

10 AC Milan AC Milan
11

12 Internazionale AC Milan
13

14 AC Milan

15 Internazionale
16

17 Internazionale
18

19 Internazionale

En Zengin Kulüpler Sıralaması

Şampiyonlar Ligi

Serie A

Sportif başarı ve gelirlerin nasıl «at başı» gittiğine en güzel örneklerden biri, İtalya’nın önde gelen
kulüplerinden ve değerli markalarından, Milan şehrinin iki ezeli rakibi AC Milan ve Internazionale (Inter).
Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz üzere, son sezonlarda ulusal ve uluslararası arenadaki sportif
başarıların azalmasını, gelir sıralamasındaki gerileme takip ediyor…

Örnek: İtalya  AC Milan ve Internazionale 
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Finalist Atletico Madrid Atletico Madrid

Çeyrek Finalist Atletico Madrid

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Şampiyon Atletico Madrid Atletico Madrid

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

1 Atletico Madrid

2

3 Atletico Madrid Atletico Madrid Atletico Madrid

4

5 Atletico Madrid

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 Atletico Madrid Atletico Madrid

16

17 Atletico Madrid
18
19

20 Atletico Madrid

21

22 Atletico Madrid

23 Atletico Madrid

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

La Liga

En Zengin Kulüpler Sıralaması

Sportif başarının, kulübün gelirlerine olumlu yansımasına dair örnekler de mevcut. İstikrarlı bir şekilde La
Liga ve Avrupa Kupalarında başarılar yakalamakta olan İspanyol futbolunun yükselen değerlerinden Atletico
Madrid, gelirlerini de arttırarak birçok zengin kulübü geride bıraktı ve son dört sezonda aynı istikrarla En
Zengin Kulüpler Sıralamasında daha üst sıralarda kendine yer bulmaya başladı.

Örnek: İspanya  Atletico de Madrid 
Futbolda parayla saadet oluyor mu?
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CFO ile Teknik Direktör
Birbirlerine benzer?
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Herkesin aynı derecede ilgisini çekmese de,
futbol açık ara dünyanın en popüler sporu.
Çevremdeki CFO’ların da bir çoğu bu sporla
yakından ilgileniyor. Hatta bu yabancı CFO’lar
için de geçerli, bilhassa Avrupalılar söz konusu
ise. Belki de çok farkında olmadığımız bir gerçek,
aslında futbol ile finans (mali işler) arasındaki
inanılmaz benzerlik. İster yeşil sahalar olsun,
ister plazalar; hedef doğru şeyleri, doğru şekilde
yapmak ve başarılı sonuçlar almak. Özellikle
artık «endüstriyel futbol»un hakim olduğu bir
düzen geçerli ve birçok futbol / spor kulubü
halka açık şirketler konumunda. Yani futbol da
bir faaliyet kolu. 22 senedir CFO’lar ile birlikte
çalışan bir profesyonel ve futbola büyük ilgi
duyan bir birey olarak; hazırlamış olduğum bu
özel çalışmada Mali İşler ve CFO’nun bir kurum
içerisinde konumlandırılmasını bu farklı
pencereden sizlere sunmak ve çalışmamı biraz
daha zenginleştirmek istedim…

Ortak nokta harf sayısı ve baş harfler değil… 
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Futbol Finans

Uluslararası ve Ulusal Federasyonlar Regülatörler (Düzenleyici Kurumlar)

Hakemler Bağımsız Denetçiler

Kulüp Yönetimi Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı YK Başkanı (Bazen de CEO / Genel Müdür)

Transfer Komitesi İşe Alım Komitesi

Teknik Direktör CFO / Mali İşler Direktörü

Sportif Direktör Chief Operating Officer

Futbol Şubesi Finans Departmanı

Takım Kaptanları Finans Departman Müdürleri

Futbolcular Finans Departmanı Çalışanları

Diğer Takımlar Rakipler  – Finans

Altyapı Oyuncusu Stajyer  – Finans

Taraftar, Sponsor, Medya, Diğer Kulüpler Müşteriler

İzleme (Scouting) Seçme ve Yerleştirme Danışmanları

Kaleci Antrenörleri Vergi Danışmanları

Futbol ve finansın aktörleri oldukça benzer. İsimler farklı olsa da, roller ve işlevler şaşırtıcı düzeyde
birbirlerine yakın. Üstelik bu hem iç, hem dış aktörler için geçerli. Futbolda farklı müşterilerle farklı ilişkiler
kurulu. Nasıl ki finansta uzun bir iç/dış müşteri listesi mevcut, aynısı futbolda da geçerli. CFO’nun Teknik
Direktör kimliğine büründüğü bu «oyun»da, bakalım diğer tanıdık aktörler kim?

Finans ve Futbolun Aktörleri
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Kabul etmeliyiz ki, regülasyon her yerde
var. Örneğin UEFA, FIFA, TFF diye
saymaya başladığımızda SPK, BDDK,
Maliye Bakanlığı, EPDK’dan farkları ne?

Benzeyen tek şey aktörler de değil. Tüm
bilindik futbol terimleri, finans
sözlüğünde de kendine bir karşılık
bulabiliyor. VUK, TTK ve UFRS
kelimelerini duyunca, futbolun kuralları
aklımıza gelebilir.

Peki futbolda antreman, finans dilinde
nasıl ifade edilebilir? Finansta da şike olur
mu? Halka arzı yeşil sahalarda neye
benzetebiliriz?

Sahanın Çizgileri: Regülasyon her yerde var
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Futbol Finans 

Naklen Yayın Yatırımcı İlişkileri

Halka Arz / IPO Final Maçı

Yurtdışından Transfer / Yurtdışına Transfer İthalat / İhracat

Sezon Öncesi Hazırlık Kampı Bütçe Dönemi

Stadyum Fabrika / Mağaza / Ofis

Şike Mali tablolar üzerinde tahrifat

Hazırlık Maçı Simülasyon

Antreman Mesai

Ek Antreman Fazla Mesai

Maç / Avrupa Kupası Maçı Rekabet / Yurtdışı pazarlarda rekabet

Hızlandırılmış amortisman Sakatlık

Adam Adama Markaj Alacak Takibi

Alan yaratma Finansal kaynak alternatifleri bulma

Tam Saha Pres Dönem Kapanışı

Adam Kaçırma Mali sonuçlara yansıyan hataların fark edilmemesi

Doldur boşalt Katma değersiz analizler

Sahada olan ofiste, ofiste olan sahada olursa?
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Futbol Finans 

Faul Finansal açıdan gereğinden sert müdaheleler

Penaltı Kritik bir alanda faul yaparak kurumun finansal açıdan önemli zarara uğratılması

Kurtarış Olası hata-suistimal-ceza-risk-zarar-verimsizliğin önlenmesi

Orta Birden fazla departmanı ilgilendiren önemli finansal bilgilerin iletilmesi

Verkaç Diğer departmanlar ile sürekli işbirliği içerisinde yürütülen işlemler

Çalım Rakiplerin ekarte edilmesi, risklerden sıyrılınması

Sarı kart Vergi incelemesi, şartlı denetim görüşü, yetersiz fizibilite vb.

Kırmız kart Vergi cezası, olumsuz denetim görüşü, hatalı fizibilite vb.

Topu Taca Atma Kendi sorumluluğunda olan bir işin farklı birime  yönlendirilmesi

Geri Pas Düzeltilmesi için işlemlerin ilgili departmana yollanması

Paralel Pas Finans departmanının kendi içerisinde yapılan işlemler

İleri Pas Bir sonraki işlem için Finansça üretilen sonuçların farklı birimlere gönderilmesi

Asist Kurum değerini, satışları ve karı arttırıcı şekilde diğer birimlerin desteklenmesi

Gol Gelir, karlılık, şirket değerini arttırıcı her türlü  büyük ve doğrudan müdahele

Sahada futbolcuların yaptıklarına şöyle bir dikkatle bakalım: Sürekli bir pas trafiği var. Koşmak, oyunu
okumak var. Yani teknik, taktik, kondisyon bir arada. Finans da strateji ve taktikleri sahaya yansıtıyor. Tıpkı
pas trafiği gibi bir al-ver ilişkisi mevcut. Kimi zaman nakit, kimi zaman veri, bazen de teknik bir görüş
paylaşılan şey. Bu paylaşım tek yönlü değil. Futbolun da katı kuralları var. Herkes dilediğini yapamıyor.
Finans dünyasında düzenleyici/denetleyici organlar ve yasanın getirdiği kurallar gibi…

Sahada atılan her adımın bir yansıması var
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Futbol Finans 

Topa Sahip Olma Yüzdesi
Kaleyi Bulan Şut
Gol Pozisyonu
Gol
Ceza Sahası İçine Orta
İsabetli Pas
Sarı Kart
Kırmızı Kart
Faul
……

Cari Oran
Alacak Devir Hızı
Borç Devir Hızı
Stok Devir Hızı
Borç / Özsermaye Oranı
Özvarlık Karlılığı
EBITDA
Brüt Kar Marjı
Net Kar Marjı
……

90 Dakika
Devre Arası
Uzatmalar
……

Beyanname Tarihleri
SPK Son Gönderim Tarihleri
Kapanış Tarihleri
……

Her iki tarafta da performans dikkatle izlenir
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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CFO’nun 4 Rolü (Deloitte 4 Faces of the CFO)
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Defans 
Rolüyle Finans

Orta Saha Rolüyle 
Finans

Hücum 
Rolüyle Finans

Kaleci 
Rolüyle Finans

CFO’nun 4 Rolü ve Futboldaki Karşılığı
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Futbolda kazanmak için gol atmak gerekir. Çoğunlukla gol yememenin de önemli olduğu unutulur. Zaten bu
yüzden, takımda sadece bir oyuncuya topa «elle müdahale» hakkı verilmiyor mu? Finans dünyasında da
benzer bir durum söz konusu. Düşünün…CFO olarak çok başarılı bir proje finansmanı gerçekleştirmiş ve
şirket için en uygun koşulları sağlamışsınız. Gol…! Durum: 1–0. Ancak, bir bakmışsınız topluca atağa
geçmişken defansı sağlam tutmamışsınız ve hesapta olmayan bir vergi cezası! Hem penaltı ve kırmızı kart,
hem de gol. Skor: 1–1, ama 1 kişi de eksik kalmışsınız…

• Yasalar ve mevzuata uyum (VUK, TTK, SPK Tebliği vb.)
• Etkin vergi planlaması ve teşvik takibinin yapılması
• Kurum varlıklarının değerlerinin korunması
• Bağımsız denetçiler ile sinerji içerisinde çalışılması
• Mali tablolar, finansal/yönetsel raporların doğru-zamanında-eksiksiz şekilde üretilmesi
• Gider kontrolü, iç denetime / iç kontrole destek, bütçe disiplininin sağlanması
• Borçlanma – dış kaynak bulmada en avantajlı finansal koşulların sağlanması
• Döviz, faiz, emtia, müşteri, yeni piyasalar vb. risklerin yönetilmesi için önlemler / aksiyonlar alınması
• Finans fonksiyonunun verimli şekilde (kaynak-kalite optimizasyonu) yönetilmesi
• Yatırımcılar, regülatörler, kanun koyucular, finansal kurumlar, derecelendirme kuruluşları nezdinde

kurumun finansal itibarının en iyi şekilde temsil edilmesi
• Sağlıklı mali yapının sağlanması için tüm şirketin doğru şekilde yönlendirilmesi
• Sözleşmelerdeki finansal koşulların kurum çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi
• Eksiksiz, pratik ve kolay erişilebilir finans verisi ve dokümantasyonunun sağlanması

Kaleci ve Defans Rolüyle Finans
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Orta Saha Rolüyle Finans
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!

• Üst yönetim, ticari ve operasyonel birimler ve diğer fonksiyonlara karar destek sürecinde yardımcı olacak
finansal bilgilerin üretilmesi ve aktarılması

• Fiyatlandırma, vadeler, paylaşım modelleri, kurlar gibi tedarik ve satış tarafında ticari koşulların ve
çerçevenin belirlenmesinde finansal perspektifin yansıtılması

• Farklı birimler arasında görüş ayrılıkları olduğunda, karar sürecine finansal boyutu da katarak daha
sağlıklı ve adil sonuçların alınmasına katkı sağlanması

• Dış paydaşlarla (müşteri, tedarikçi, iş ortağı, altyüklenici, banka ve diğer finansal kuruluşlar vb.), ilişkiler
ve müzakerelerde firmanın temsiline aktif katılım sağlanması

• Gruplarda / holdinglerde transfer fiyatlaması, grup içi finansal işlemler, konsolidasyon gibi tüm şirketleri
ilgilendiren konuların yönetilmesi

• Sermaye-finansman-likidite ihtiyaçlarının belirlenip nakdin doğru şekilde yönetilmesi
• Finansal Planlama ve Bütçe gibi tüm kuruma dokunan entegre süreçlerin yönetilmesi
• ERP, raporlama vb. kapsamlı sistem dönüşümlerinde katalizör rolünün oynanması
• Risk–getiri, esneklik–kontrol, verimlilik–etkinlik gibi unsurların dengesinin gözetilmesi

Şirketteki birimler arası paylaşımlar, futboldaki pas alışverişini anımsatır. Ancak her birimin kendi sorumluluk-
hedefleri de vardır. Sahadaki gibi öncelik ve odaklar çelişebilir. Herkes kendi pozisyonundan yaklaşabilir.
Böyle durumlarda finans devreye girmeli, tüm birimlerle koordinasyonu sağlamalıdır. Nakit akışına oyuna yön
verir gibi yön vermelidir. Topsuz futbol oynanmaz, nakit olmadan da işler yürümez. Finansman için çözüm
üretir, fonları değerlendirir. Nakdin doğru yerlere dağılmasını sağlar. Hem defansa koşup finansal riskleri
yönetir hem de ofansa yardımcı olup getiri maksimizasyonu için gerekli yönlendirmeleri yapar.
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• Şirket portföyündeki projelerin strateji ile örtüşmesi, finansal fizibilitesi, yatırım geri dönüşü gibi
eksenlerde değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve finansmanlarının yönetilmesi

• Halka arz, satın alma, birleşme, stratejik ortaklık, yeni ülkelere açılma gibi stratejik hamlelerde finansal
perspektifin paylaşılması

• Gelir ve karlılığa doğrudan veya dolaylı etkisi olan aksiyonların belirlenmesi
• Makro, mikro ve uluslararası ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi; fırsat ve risklerin belirlenmesi

• Atıl fon/varlıkların en avantajlı şekilde değerlendirilip kurum için kazanç üretilmesi
• Pazarın, rakiplerin, değer zincirinin, kanal yapısının, markanın(ların), müşterilerin, ürün ve hizmetlerin

finansal analizlerinin yapılması ve üst yönetimle paylaşılması
• «Büyüme finansmanı» konusunda alternatif çözümler üretilmesi
• ARGE, ÜRGE, Yenilikçilik gibi şirketin önünü açacak alanlarda, finansal fonların yaratılması ve doğru

şekilde kanalize edilmesinin sağlanması

Yatırım, üretim ve pazarlamanın satışa, satışın ise kara dönüşmediği bir şirket düşünemeyiz. Aynı şekilde
paslaşmaların atağa, atağın da gole dönüşmediği bir maç da istenilen sonucu vermez. Şirketler de «gol
atmak» istiyorlarsa CFO’ların hücum gücü yerinde olmalı. Örneğin bir yeni bir ülkeye yatırım arifesindesiniz.
Ayakları yere basan bir finansal fizibilite analizi, yatırım finansmanı için doğru bir model ve verimli
alternatif, ülke riski ile ilgili yerinde bir değerlendirme, mevzuata ilişkin yön gösteren bilgiler, benchmarking
ile desteklenmiş fırsat analizleri… CFO’yu ve takımını asist ve gol krallığında üst sıralara tırmandıracak
hamleler bunlar.

Hücum Rolüyle Finans
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Finans ile futbol birbirlerine bu kadar benzeyince, CFO’lar ile Teknik Direktörlerin de birbirlerine benzemesi
doğal. Nasıl futbolda hem gol atmak, hem yememek, hem de oyunun kontrolünü elinde tutmak önemli ise;
finans dünyasında da aynı durum söz konusu. Sadece kurumun varlıklarını korumak yeterli değil, kurumun
değerini yükseltmek de önemli ve bunları yaparken de tüm fonksiyonlar ile entegre olmak, dış paydaşlar ile
sağlıklı – sürdürülebilir ilişkiler kurmak kritik. Her iki rolde iyi birer stratejist ve başarılı birer taktisyen olmak
gerekiyor. Oyunu iyi okumak = işi iyi analiz etmek. Bazen sahada işler beklediğiniz gibi gitmez. Hakem ters
bir karar verir, en güvendiğiniz oyuncu düşük performans sergiler, rakip çok baskı kurar, sakatlık olur, zemin
futbola müsait değildir, taraftar yeteri kadar destek vermez… Olağandışı bir nakit ihtiyacı, vergi mevzuatında
bir değişiklik, kurlardaki ani bir dalgalanma, işten ayrılan kilit bir personel, yazılımların istenilen raporları
üretememesi, satış ile alacaklar konusundaki bir fikir ayrılığı. İşte bu noktalarda doğru müdaheleleri, doğru
zamanda yapmak zorundadır iyi bir teknik direktör. Bazı şirketler gibi kulüpler de daha uluslararası arenada
mücadele ediyorlar. Avrupa Kupaları buna bir örnek. Sektörün liderleri, Şampiyonlar Liginde boy gösteriyor.
Nasıl Avrupa Kupalarına katılan bir takımın teknik direktörü farklı yetkinliklerle donanmış olmalıysa,
yurtdışında rekabet eden bir firmanın CFOsu da aynı şekilde.

Artık CFO’lar da Teknik Direktörler gibi medyatik. Özellikle ABD’de, özellikle halka açık ve büyük şirketlerde
mikrofonlar hep CFO’lara doğrultuluyor. Bir çok firmada Yatırımcı İlişkilerinden de sorumlular ve sadece maç
günleri değil, 365 gün sıcak bir tempo söz konusu. Peki hangisi daha makbul? CFO’luk mu; yoksa Teknik
Direktörlük mü? Dünyanın önde gelen şirketlerinde ve kulüplerinde, düz ücretlendirmeden ziyade, her iki
pozisyon için de «performans bazlı» bir finansal paket sunuluyor. Dünyanın en çok kazanan ilk 5 teknik
direktörünün ortalama geliri yıllık 15 milyon USD. ABD’de en fazla kazanan ilk 5 CFO için bu rakam 42
milyon USD. Ancak tüm araştırmaların işaret ettiği gibi, her şey maddi kazanç değil. Büyüyen, gelişen bir
firmada CFO olmak da, başarılı bir futbol takımının teknik direktörü olmak da son derece keyifli…

Teknik Direktör Rolüyle Finans
Finans ve Futbol – aslında ne kadar da çok benziyor!
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Türk CFO’lar için Türkiye’ye özel içerik

Deloitte Türkiye CFO Serisi: 2016 / 3



76

Her yıl düzenli olarak yaptığımız «Deloitte European CFO Survey»’in en sonuncusu 17 ülkeden 1.500’den
fazla CFO’nun iştirak ettiği, oldukça geniş katılımlı bir araştırma idi. Sonuçları Mayıs 2016’da yayınlanan bu
çalışmaya Türkiye olarak ilk kez biz de dahil olduk ve sizlerin sahiplenmesi sayesinde 167 kişilik bir katılım
sağlandı. 17 ülkeden 1.500 katılımcı arasında ilk sıra Türk CFO’lar yer aldı.

Dünyadaki Meslektaşları İle Entergre CFO’lar
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CFO’lara özel global ve yerel yayınlarımız için:

http://www.wsj.com/news/cfo-journal

http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/articles/finance-transformation-articles0.html

http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/articles/finance-transformation-publications.html

http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/articles/finance-transformation-articles.html
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Deloitte Global CFO Yayınları

CFO Journal

http://www.wsj.com/news/cfo-journal
http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/articles/finance-transformation-articles0.html
http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/articles/finance-transformation-publications.html
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CFO’lar… Kurumsal hayatın son dönemlerdeki
yükselen değerleri. Milyarlarca doları onlara emanet
ediyoruz, hayati stratejik kararlarımızda onlara
danışıyoruz. Peki yaptıklarından, başardıklarından ne
kadar haberdarız? Büyüme, kriz, stratejik ortaklıklar,
satın alma ve birleşmeler, küreselleşme,
kurumsallaşma, halka arz, yatırımlar, markalaşma,
risk yönetimi denildiğinde CFO nasıl katkı sağlar?
Neden gittikçe daha fazla şirket CEO olarak CFO’larını
atıyor? İK ve teknoloji CFO için ne ölçüde önem
taşıyor? Gelecekte CFO’ları neler bekliyor?

20 senelik kariyerinde 200’ün üzerinde firmayla
işbirliği yapmış ve farklı CFO’lar ile bir araya gelmiş
Deloitte CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, kitabında
bu soruları yanıtlıyor. Üstelik bunu yaparken yalnız da
değil! Türkiye’nin önde gelen ve başarılı projelerde
yolunun kesiştiği 40 farklı CFO da, farklı alanlardaki
deneyim ve vizyonlarını paylaşarak ona eşlik ediyor.
Türkiye'nin CFO’ları yönetime, karar vermeye,
geleceği şekillendirmeye dair önemli bir başucu
kitabı.

Türkiye’nin CFO’ları kitabını, D&R, Remzi Kitap 
evlerinin merkezi şubelerinde ve online kitap satış 
sitelerinde bulabilirsiniz.

Türkiye’nin CFO’ları: Türkiye’de CFO’larla ilgili ve
CFO’lar için hazırlanmış bir kitap…
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Gökay Özdemir
Direktör
CFO Hizmetleri

gozdemir@deloitte.com

Cem Sezgin
Ortak
CFO Hizmetleri Lideri

csezgin@deloitte.com

CFO’lar için sunduğumuz hizmetler hakkında bilgi almak için bizlerle temasa geçebilirsiniz.

www.deloitte.com.tr
Tel: 0212 366 6000

http://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/finance-transformation/topics/financetransformation.htmlİletişim

CFO’lara özel global ve yerel yayınlarımızı takip edebilirsiniz:

İletişim
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