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YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 
 
 
Sayın Ortaklarımız,  
 
31.05.2012 tarihinde sona eren 01.06.2011-31.05.2012 özel hesap dönemi faaliyetlerimize ilişkin, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No.29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” gereğince hazırlanan ara dönem faaliyet raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz.  Anılan 
tebliğ madde 8 (3) gereğince bu raporda 01.06.2011-31.05.2012 dönemini ilgilendiren önemli 
olaylara yer verilmiştir. Raporumuzun ekinde şirketimize ait mali tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar 
yer almaktadır. Şirketimize ait mali tablolar ile ilgili dipnotlar,  geçmiş dönem faaliyetleri ile 
karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.  
 
Kurumsal anlamda son derece şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip kulübümüzün bu dönemki 
faaliyet raporu da edindiğimiz kurumsal anlayış çerçevesinde son derece şeffaf bir anlayışla 
hazırlanmıştır. 
 
Şirketimizin 2011 yılında başlayan yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında 13 Ocak 2011 
tarihli yönetim kurulu kararı ile profesyonel futbol takımının alt yapılarıyla birlikte tespit edilecek 
değer üzerinden şirketimiz tarafından devir alınmasına, bu devir işleminden sonra Trabzonspor futbol 
faaliyetlerinin şirketimiz bünyesinde yapılandırılarak şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin bu 
yapılandırma çerçevesinde tadil edilmesine karar verilmişti. Bu konuda ilgili çalışmalar başlatılmış 18 
Nisan 2011 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Şirket’in, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde ana sözleşmesinin tadil edilmesine karar verilmiş ve ilgili ana 
sözleşme tadilleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onaylarının 
ardından 23 Mayıs 2011 tarihinde yapılan Genel Kurul ile hayata geçirilmişti. Akabinde 6 Mayıs 2011 
tarihli yönetim kurulu toplantısında, Trabzonspor Futbol A.Ş.’ye ait profesyonel futbol takımı ve 
altyapılarının tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte devir alınması, böylelikle profesyonel futbol 
takımı ve altyapılarının genel kurul tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borç ve alacaklarının da bu devir 
işleminde esas alınması ve bedelinin Trabzonspor Futbol A.Ş.’den olan alacağa mahsup edilmesi 
hususları 23 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiş ve karar Genel Kurul 
tarafından da onaylanmıştır. 
 
Tüm bu yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından gerekli lisans işlemleri için Türkiye Futbol 
Federasyonu nezdinde müracaatta bulunulmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun  22.06.2011 tarih 
ve 2011/35-07/14405 sayılı yazıyla futbol lisansı Trabzonspor Futbol A.Ş. üzerinden alınarak şirketimiz 
üzerine geçirildiği tarafımıza bildirmiştir. Böylelikle gerek Türkiye Futbol Federasyonu gerekse UEFA 
nezdinde futbol lisansı şirketimiz üzerine tescil edilmiş oldu. 

Yönetim Kurulumuzun 06 Ekim 2011 tarihli kararı ile 01.06.2010-31.05.2011 hesap dönemine ilişkin 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 31 Ekim 2011 tarihinde yapılmasına karar verilmiş, gerekli 
hazırlıklar ve tüm duyurular süresinde yapılmış, Kurumsal  Yönetim İlkeleri Uyum raporumuz ve Yıllık 
Faaliyet raporumuz ekleri ile birlikte süresi içerisinde hazırlanarak şirket merkezi ve internet 
sitemizde (www.trabzonspor.org.tr) yatırımcılarımızın incelemesine sunulmuştur. 31 Ekim 2011 
tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar aynı gün kamuya açıklanmıştır. 
Genel Kurul Toplantısı’nda 01.06.2010-31.05.2011 hesap dönemi karının Yönetim Kurulu’nun teklifi 
doğrultusunda olağanüstü yedeklere eklenmesine karar verilmiştir. 
 
Türk futbol tarihine başarılarıyla damga vurmuş, vizyon ve misyon sahibi kulübümüz, 2010/11 futbol 
sezonunda üstün bir başarı göstermiştir. Kulüp tarihimizde ilk defa, futbolun dünya üzerindeki en üst 

http://www.trabzonspor.org.tr/


düzey organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Kulübümüz UEFA’nın çağrısıyla Şampiyonlar 
Ligi’ne davet edilmiş ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, gruptan çıkma şansını son dakikalarda 
yaşanan talihsizlikler sonucu kaybetmiştir. İlk defa katıldığımız bu zorlu arenada her türlü imkansızlığa 
rağmen başarılı sonuçlar elde edilerek grup müsabakalarında alınan puanlar, katılım ve market 
değerleriyle birlikte yaklaşık 22 milyon Euro’luk bir gelir sağlanmıştır. Şampiyonlar ligine katılımımız 
sadece kulübümüze değil, tanıtım ve organizasyon faaliyetleri açısından da şehrimize çok ciddi 
katkılar sağlamıştır. 
 
Şampiyonlar Ligi’nden şanssız bir şekilde elenen takımımız, UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak dereceyi 
elde ederek mücadeleyi gelecek yıla taşıma başarısı göstermiştir. 
Bu yoğun müsabaka trafiği içerisinde ligin 2011/ 12 futbol sezonu ilk yarısını beklediğimiz yerde 
tamamlayamadık ancak sezon arasını en iyi şekilde değerlendiren takımımızın ikinci yarı ile birlikte 
yükselişe geçerek hak ettiği konuma ulaşacağına olan inancımız tamdır. 
Hüseyin Avni Aker stadyumunda geçen sezon başlattığımız ve bu sezon Şampiyonlar ligi ile daha da 
hız kazanan çalışmalarımız sonucunda mevcut stadyumumuz UEFA’nın tüm kriterlerine uymakla 
birlikte Şampiyonlar ligi ve grupları oynayabilecek teknik, fiziki ve her türlü konfora kavuşmuştur. 
Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı müsabakalar için gerekli olan tüm kriterlerinin 
tamamı eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.         
 
Şirketimiz  yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadri Şener, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevzat Şakar, Yönetim Kurulu Üyeleri  
Necmettin Aytekin, Hasan Yener ve Temel Tarık Kazancıoğlu olup, 27.01.2011 tarihinden itibaren 
başlamak üzere üç yıl müddetle görev yapmaktadırlar. Denetim Kurulu üyelerimiz Mahmut Ören, 
İsmet Keskin ve Özkan Öztürk de 27.01.2011 tarihinden itibaren başlamak üzere üç yıl müddetle 
görev yapmaktadırlar. Gerek yönetim kurulu üyeleri gerekse denetim kurulu üyeleri  kar payı dahil, 
her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret almazlar. 
 
Şirketimizin 31.05.2012 tarihi itibari ile yasal kayıtlarına göre hazırlanan Bilanço Dönen Varlıklar 
toplamı  28.786.268-TL, Bilanço Duran Varlıklar toplamı 216.257.226-TL, Bilanço Varlıklar toplamı 
245.043.494-TL, Bilanço Kısa Vadeli Yükümlülükler toplamı 147.881.292.-TL, Bilanço Uzun Vadeli 
Yükümlülükler  toplamı 30.811.789-TL, Özkaynaklar 66.350.413-TL Satış Gelirleri 135.931.333  TL  
Dönem Karı 5.758.726-TL olarak gerçekleşmiştir.  
 

 
Bilgilerinize arz ederiz. 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
Sadri Şener      Nevzat Şakar  

Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
    
  

      


