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Öz 

Bu çalışmanın amacı payları Borsa İstanbul’da işlem gören futbol kulüplerinin nakit akış profillerinin 

analiz edilmesidir. Söz konusu futbol kulüplerinin 2014-2017 yılları arasındaki nakit akış tabloları 

“Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre incelenerek yıllar itibariyle bu kulüplerin 

nakit akış performansları ve nakit akış profilleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda 

Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinin ağırlıklı olarak finansal faaliyetlerden nakit akış sağladığı 

ve esas işletme faaliyetinden nakit akış sağlamada sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla 

Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinde en çok rastlanan profilin Model 6 (Genç İşletme) profili 

olduğu ve söz konusu yıllarda bu kulüplerin hiçbirinde Model 2 (Başarılı İşletme) profilinin 

bulunmadığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nakit akış tablosu, Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi, Nakit akış 

profili, Borsa İstanbul, Futbol kulüpleri. 

 

ANALYZING the CASH FLOW PROFILES of PUBLICLY TRADED FOOTBALL 

CLUBS IN BORSA ISTANBUL 

Abstract 

The purpose of this study is to analyze cash flow profiles of publicly traded football clubs in Borsa 

Istanbul. Over the years cash flow performances and cash flow profiles of these football clubs have been 

tried to determine by examining the cash flow statements between the years 2014-2017 by using “Cash 

Flow Patterns Method”. As a result of the study it is seen that the publicly traded football clubs in Turkey 

mainly provides their cash flows from financial activities, but they have difficulties about providing 

cash flows from operating activities. Thus, it is identified that the most common profile in publicly 

traded football clubs in Turkey was Model 6 (Young Enterprise) profile and none of these clubs had 

Model 2 (Successful Business) profile. 
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1.Giriş 

Günümüzde işletmelerin nihai amacı, işletme değerinin ortaklar açısından maksimum kılınması olarak 

kabul edilmektedir. İşletme değerinin maksimum kılınması, işletmenin sürdürülebilir şekilde 

yönetilmesi ve yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilebilmesi için nakit yaratılması, nakit giriş ve 

çıkışlarının etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Finans yazınında işletme sermayesi kalemleri içerisinde, bulundurulan nakit tutarı, önemli unsurlardan 

birisi olarak kabul edilir. Çünkü sabit varlık alımı ile yatırım yapılmasından, işçi ücretlerinin 

ödenmesine ve üretimde kullanmak üzere hammadde alımına kadar olan işlemleri yapabilmek için 

işletmenin nakit varlığa ihtiyacı vardır (Önal, 1996: 93). İşletme biliminde kâr genel olarak gelir ile 

maliyet arasındaki olumlu fark olarak kabul edilmektedir. Nakit ise bir işletmenin faaliyetlerini 

sürdürürken ihtiyaç duyduğu varlığı ifade etmektedir. 2014 yılında yayımlanan “TMS 7 Nakit Akış 

Tabloları” yönetmeliği, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı nakit olarak tanımlarken, tutarı belirli bir 

nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz 

olan yatırımları nakit benzeri olarak tanımlamaktadır. Nakit akışı ise nakit ve nakit benzerlerinin giriş 

ve çıkışları olarak tanımlanmaktadır (Uyar, 2015; Elmas, 2015; Karadeniz, 2017). 

Nakit akışı bilgisi işletmenin nakit ve nakit benzeri yaratma yeteneğinin değerlendirilmesi ve 

kullanıcıların gelecekteki nakit akışlarını ölçmek ve başka işletmelerle karşılaştırmak için modeller 

geliştirmesini sağlar. Ayrıca işletmeler arasındaki aynı işlem ve olaylar için farklı muhasebe 

uygulamalarının etkilerini elimine ederek farklı işletmelerin performans raporlamalarının 

karşılaştırılabilmelerine olanak verir (TMS 7, 2018: m.4). 

1990’lı yıllardan sonra futbolun yapısal niteliğinde değişmeler olmuştur. Futbol artık sadece bir spor 

dalı değil, gösteri işi olarak nitelendirilen gerçekten endüstriyel bir iş koluna dönüşmüştür. Futbolun 

endüstrileşmesi sonucunda futbol kulüplerinin yönetimlerinde ulusal ve uluslararası alanda önemli 

değişimler olmuştur (Uluyol, 2014: 5717). Özellikle son yıllarda UEFA tarafından Avrupa futbol 

kulüplerinin sürdürülebilirliği ve finansal başarısına odaklanılarak geliştirilen Finansal Adil Oyun 

(Financial Fair Play) kuralları, Türk futbol kulüplerinin de transfer, borçlanma ve diğer sportif 

faaliyetlerini kısıtlamaktadır. Bu nedenle futbol kulüpleri açısından da nakit akışlarının miktar ve 

zamanlama açısından etkin yönetilmesi çok büyük önem teşkil etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinin nakit akış profillerini “Nakit 

Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi”ne göre analiz etmektir. Bu bağlamda payları Borsa 

İstanbul’da işlem gören 4 futbol kulübünün 2014-2017 yılları arasındaki nakit akışları analiz edilmiştir. 

Çalışma, belirlenen amaçlar doğrultusunda altı temel bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde nakit akış 

tablosu ve nakit akışlarının analizinde kullanılan nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi 

hakkında bilgiler verilmektedir. Üçüncü bölümde konuyla ilgili literatür taraması, dördüncü bölümde 

çalışmanın yöntemi ve beşinci bölümde analiz sonucunda elde edilen bulgular verilmektedir. Sonuç 

bölümünde ise çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılarak futbol kulüplerine yönelik sektörel 

öneriler ve ileride yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur. 

2. Kavramsal Çerçeve 

   
 Key Words: Cash flow statement, Cash flow patterns method, Cash flow profile, Borsa Istanbul, 

Football Clubs. 

FERHAT
Typewritten text
*Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince 2017-2-TP3-2656 Proje Numarası ile desteklenmiştir.
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Bu bölümde nakit akış tablosu ve nakit akışlarının analizinde kullanılan nakit akışlarının sağlandığı 

faaliyetler yöntemi hakkında bilgiler verilmektedir. 

2.1. Nakit Akış Tablosu ve Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemiyle Analizi 

Nakit akış tablosu, bir hesap döneminde oluşan para akımı, para giriş ve çıkışlarını, başka bir deyişle 

işletmenin para tahsilât ve ödemelerini, kaynakları ve kullanış yerleri ile birlikte gösteren tablodur. 

Finansal tablo kullanıcıları işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarının nasıl oluştuğu ve nasıl 

kullanıldığı ile de ilgilenmektedirler. İşletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek, yükümlülüklerini 

zamanında yerine getirebilmek, yeni yatırımlara girişebilmek, sahiplerine, ortaklarına getiri 

sağlayabilmek için nakde gereksinim duyarlar (Akgüç, 2011: 353). Nakit akış tablosu, bir faaliyet 

dönemi içinde işletmede ortaya çıkan nakit akışlarını; işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, yatırım 

faaliyetlerine ilişkin nakit akışları ve finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları olarak gösteren bir 

tablodur (Akdoğan ve Tenker, 1992: 223). Nakit akış tablosuyla, diğer finansal tablolarla birlikte 

işletmenin net varlıklarındaki değişimi, gerçek likiditesini, borç ödeme gücünü, finansal performansını 

ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişkenlik gösteren iktisadi şartlara ve fırsatlara uyum 

sağlamak amacıyla etkileme yeteneği tespit edilmeye çalışılmaktadır (Elmas, 2015; Karadeniz, 2017). 

Tablo 1. Nakit Akış Tablosu (Dolaysız Yöntem) 

 Cari 

Dönem 

Önceki 

Dönem 

A. İşletme Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları 

1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 

 a) Satışlardan sağlanan nakit girişleri (+) 

 b) Gelirlerden sağlanan nakit girişleri(+) 

2 Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları** (-) 

 a) Satılan mal ve hizmet maliyetleri ve stok değişimlerine ilişkin nakit çıkışları(+) 

 b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) 

Esas Faaliyet Sonucu Sağlanan Net Nakit Akışı(1-2) 

3. Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri + 

4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-) 

5.Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) 

6. İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit 

Akışları (+) (-) 

 a) Varlık Artışları (-) 

 b) Varlık Azalışları (+) 

 c) Yabancı Kaynak Artışları (+) 

 d) Yabancı Kaynak Azalışları (-) 

7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) 

 a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) 

 b) Geçici Vergiler(+) 

B. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları 

1.Yatırım Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri(+) 

2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 

C. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akışları 

1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri 

2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) 
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D. Kur Farklarının Nakit Ve Nakit Benzerlerine Etkileri (+), (-) 

E. Nakit Ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış (+) (Azalış) (-) 

F. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 

G. Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri Mevcudu 

 

Kaynak: TMS 7, (2018). 

Nakit akış tablosunun düzenlenmesinde dolaylı ve dolaysız yöntem olmak üzere iki yöntem 

kullanılmaktadır. Bu yöntemler, işletme faaliyetlerinin raporlanma şekline göre belirlenmektedir 

(Karapınar ve Ayıkoğlu Zaif, 2013: 155). Dolaylı yöntemde, nakit akışları net dönem kârı veya zararı 

esas alınarak belirlenir. Net dönem kârı veya zararı tahakkuk esasına göre belirlendiği için bunun nakit 

esasına çevrilmesi gerekir. Gelir tablosundan elde edilen kâr veya zarar tutarına, nakit çıkışı 

gerektirmeyen giderler eklenir, nakit girişi sağlamayan gelirler çıkarılır ve bunlar nakit akış tablosu 

üzerinde raporlanır. Dolaysız yöntemde ise işletme faaliyetlerinden nakit akışları, işletmenin dönem kâr 

veya zararını oluşturan alt kalemler esas alınarak belirlenir. Buna göre işletme faaliyetlerinden nakit 

akışları; alıcılardan tahsilâtlar, satıcılara ödemeler, personele ödemeler, faaliyet giderlerine ilişkin 

ödemeler ve vergi ödemeleri gibi kalemlerden oluşur. Bu nedenle dolaysız yöntem, nakit akışlarının 

tahmin edilmesi açısından daha ayrıntılı bilgiler sağlar. Türkiye‘de uygulama birliğinin sağlanması 

amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından dolaysız yöntem önerilmiş ve Tablo 1‘deki 

şekliyle nakit akış tablosunun hazırlanması tercih edilmiştir. 

2.2. Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi İle Analiz 

Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi ilk defa Gup ve diğ. (1993) tarafından geliştirilmiş bir 

yöntemdir. Gup ve diğ. (1993), nakit akışlarının hangi faaliyetlerden elde edildiğini ve bu nakit 

akışlarının nerelerde kullanıldığının belirlenmesinin önemini vurgulamışlardır. Bu bağlamda 

işletmelerin nakit akış tablolarında yer alan faaliyetlere göre nakit akışlarının büyüklüğünü dikkate 

almadan, durumunu (negatif veya pozitif) incelemişler ve belirli nakit akış özelliklerine göre farklı 

işletme profilleri oluşturmuşlardır. 

Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yönteminin belirlediği sekiz nakit akış modeli Tablo 2’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 2: Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yönteminde Nakit Akış Modelleri 

     

Modeller  İşletme Profilleri  İşletme 

Faaliyetlerinden 

Nakit Akışı 

Yatırım 

Faaliyetlerinden 

Nakit Akışı 

Finansman 

Faaliyetlerinden 

Nakit Akışı 

Model 1  Nadir Durum  + + + 

Model 2  Başarılı İşletme  + - - 

Model 3  Gerileyen veya Yeniden 

Yapılanan İşletme  

+ + - 

Model 4  Büyüyen İşletme  + - + 

Model 5  Küçülen İşletme  - + + 

Model 6  Genç İşletme  - - + 
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Model 7  Likiditasyona Giden 

İşletme  

- + - 

Model 8  Nadir Durum  - - - 

Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemine göre, bir nakit akış tablosunda nakitlerin izlediği sekiz 

temel farklı profil bulunmaktadır (Gup ve diğ.,1993). Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yönteminin 

ileri sürdüğü sekiz profilin her birini model olarak değerlendirmek mümkündür. İşletmenin her bir 

finansal özelliği bir modele dahil edilmekte ve buradaki analiz ile nakit akış tablosunun işlevlerinin daha 

iyi anlaşılabilmesi ya da daha farklı bilgilerin edinilmesi sağlanabilmektedir. Bu yöntem biraz basit 

algılansa bile, yapılan analiz ilgili işletmenin nakit akış tablosu hakkında bilgi sağlamaktadır (Karğın ve 

Aktaş, 2011). Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemine göre, bir nakit akış tablosunda nakitlerin 

izlediği sekiz farklı profil aşağıda açıklanmaktadır (Gup ve diğ.,1993; Karğın ve Aktaş, 2011; Karadeniz 

(2017). 

Model 1 (Nadir Durum): Bu modelde işletme; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit 

girişi sağlamaktadır (+, +, +). Bu modele göre işletme, nakit girişlerini esas faaliyetlerden, yatırımlar 

veya duran varlık satış gelirlerinden, borçlanma ya da öz sermaye artısından sağlamaktadır. Böyle bir 

profilin sık rastlanan bir durum olmadığı ve bu durumun geçici olduğu kabul edilmektedir. Diğer bir 

ifadeyle işletmenin gelecekte yüksek düzeyde bir nakit çıkışı için hazırlık yaptığı kabul edilmektedir. 

Bu tür nakit akışlarına sahip işletmelerin toplam varlıklarının düşük olduğu, negatif büyüme oranına 

sahip olduğu ve ortalama olarak karlı olmadıkları gözlemlenmektedir. 

Model 2 (Başarılı İşletme): Bu modelde işletme; işletme faaliyetlerinden nakit girişi elde ederken, 

yatırım ve finansman faaliyetlerinden ise nakit çıkışına sahip olmaktadır (+, -, -). Bu modele göre bu 

tarz nakit akışlarına sahip işletmelerin günlük faaliyetlerini fonlayabilmek için yeterli işletme faaliyeti 

nakit akışı yaratabilen ve borçlarını geri ödeyebilen sağlıklı bir yapıda oldukları ve dengeli, olgun ve 

başarılı bir finansal yönetime sahip oldukları kabul edilmektedir. Ayrıca bu profilin yaygın bir durum 

olduğu kabul edilmektedir. Bu tür nakit akışlarına sahip işletmelerin toplam varlıklarının çok büyük 

tutarlarda olduğu, karlılıklarının yüksek olduğu ve makul oranda büyüme gösterdikleri 

gözlemlenmektedir. 

Model 3 (Gerileyen veya Yeniden Yapılanan İşletme): Bu modelde işletme; faaliyet ve yatırım 

faaliyetlerinden nakit girişi elde ederken, finansman faaliyetlerinden nakit çıkışlarına sahiptir (+,+,-). 

Bu modele göre işletmede ana faaliyetlerden ve duran varlık yatırımlarının satılması ile sağlanan nakit 

girişleri, borç ödemesi olarak ve hissedarlara yapılan ödemelerde kullanılmaktadır. Bu nedenle de duran 

varlıkların satışı zorunlu hale gelebilir. Bu işletmelerin ılımlı bir büyüme oranına sahip olduğu kabul 

edilmektedir. Bu modelinde nadir olduğu ileri sürülmektedir. 

Model 4 (Büyüyen İşletme): Bu modelde işletme; işletme ve finansman faaliyetlerinden nakit girişi 

elde ederken, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışlarına sahiptir (+,-,+). Bu modele göre işletmenin 

faaliyetlerinden sağladığı nakit akışlarının yatırım faaliyetlerini karşılamada yetersiz kaldığı ve bu 

nedenle işletmenin ya hisse senedi ihraç ettiği ya da yeni bir borçlanmaya gittiği kabul edilmektedir. 

İşletmeler sabit varlık yatırımları gerçekleştirerek gelirlerini arttırmak durumundadırlar. Bu profilde söz 

konusu yatırımların özkaynak veya yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesi, yatırımcıların ve borç 

verenlerin işletmenin geleceğiyle ilgili iyimser bir algıya sahip olduklarını göstermektedir. Modelin 

ifade ettiği nakit akışlarına sahip işletmelerin büyüme stratejilerine yöneldiği düşünülmektedir. 
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Model 5 (Küçülen İşletme): Bu modelde işletme; işletme faaliyetlerinden nakit çıkışlarına sahipken, 

yatırım ve finansman faaliyetlerinden nakit girişi elde etmektedir (-, +, +). Modele göre işletmenin esas 

faaliyetlerinin nakit girişi sağlamadaki başarısızlığı, yatırım faaliyetlerinden vazgeçilerek ve borç ile öz 

sermaye yapısının arttırılması suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Duran varlıklardaki azalışlar, 

işletmenin büyüme fırsatının daraldığını ve işletmenin küçülme eğilimi içerisinde olduğunu gösterebilir. 

Model 6 (Hızlı Büyüyen-Genç İşletme): Bu modelde işletme; esas işletme ve yatırım faaliyetlerinden 

nakit çıkışına sahipken, finansman faaliyetlerinden nakit girişi elde etmektedir (-, -, +). Bu modele göre 

işletmenin esas faaliyetlerinden ve yatırımlarından negatif nakit akışına sahip olması ya borçlanma ya 

da özsermayede yapılan artışlarla karşılanmaktadır. Modelde işletmenin büyüdüğü ve negatif nakit 

akışlarının geçici bir durumu işaret ettiği kabul edilmektedir. İşletmenin hızla yükselen satışlarını 

sürdürebilmek için, işletme sermayesi unsurları olan alacaklar ve stoklar gibi kalemlere yöneldiği veya 

kısa vadeli borçlarını ödediği söylenebilir. 

Model 7 (Likiditasyon Modeli): Bu modelde işletme faaliyetleri ve finansman faaliyetlerinden 

kaynaklanan nakit akışları negatif buna karşın yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları pozitiftir (-, +, 

-). Bu modele göre işletmenin borçlarını ödemek için sabit varlık yatırımlarını elden çıkardığı ve bu 

durumun olağan olmadığı ve işletmenin birçok varlığı elden çıkaracağı (likiditasyon) belki de iflas 

edeceği sonucu çıkarılmaktadır. 

Model 8 (Nadir Durum): Bu modelde; işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit 

akışları negatiftir (-, -, -). Bu modele göre bütün faaliyetlerden negatif nakit akışı elde edilmesinin nedeni 

daha önce birikmiş ve yapılması gereken nakit çıkışlarının yapılması olarak görülmektedir. Bu modelde 

ifade edilen profilin nadir olarak rastlanan bir profil olduğu kabul edilmektedir. 

3. Literatür Taraması 

Konuyla ilgili literatür incelendiğinde farklı sektörlerde şirketlerin nakit akış profillerini nakit akışların 

sağlandığı faaliyetler yöntemine göre inceleyen bazı çalışmaların olduğu görülmektedir. Nakit 

akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemini ilk kez uygulayan Gup ve diğ. (1993), çalışmalarında 1745 

şirketin nakit akış profilini incelemişlerdir. Çalışmada en çok rastlanan modelin Model 2 (Başarılı 

İşletme) olduğu belirtilmiş bunu izleyen diğer modelin ise Model 4 (Büyüyen İşletme) olduğu 

saptanmıştır. Konuyla ilgili bir diğer çalışmada Steyn-Bruwer ve Hamman (2005), aynı model ile Güney 

Afrika’da faaliyet gösteren şirketleri analiz etmiş ve yine Gup ve diğ. (1993) çalışmasına benzer şekilde 

en çok gözlemlenen modelin Model 2 (Başarılı İşletme) olduğu sonucuna varmışlardır. Kordestani ve 

diğ. (2011) ise şirketlerin nakit akış profillerini kullanarak finansal başarısızlıklarını tahmin etmeye 

çalışmışlardır. Çalışma neticesinde şirketlerin finansal başarısızlıkları ile nakit akış profillerinin birbiri 

ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. Nakit akışların sağladığı faaliyetler yöntemini kullanan bir diğer 

çalışmada Aktaş ve diğ. (2012), Türkiye’deki 176 halka açık şirketin nakit akış profillerini 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda incelenen şirketlerin en çok sırasıyla Model 2 (Başarılı İşletme), 

Model 4 (Büyüyen İşletme), Model 6 (Genç İşletme) profillerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

Konuyla ilgili bir diğer çalışmada Karadeniz (2017), halka açık konaklama şirketlerinin nakit akış 

profillerini uluslararası karşılaştırmalı olarak yıl ve kıta bazında analiz etmiştir. Çalışma neticesinde 

Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik kıtalarında analize dahil edilen halka açık konaklama şirketlerinin en 

çok Model 2 (+,-,-), daha sonra Model 4 (+,-,+) ve üçüncü olarak da Model 3 (+,+,-) işletme profillerinde 

oldukları belirtilmiştir. 
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Konuyla ilgili futbol kulüpleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde şirketlerin finansal 

performanslarını veya iflas risklerini analiz etmede nakit akış tablosu, nakit akış rasyoları gibi 

yöntemlerin kullanıldığı görülürken futbol kulüplerinin nakit akış profillerinin “Nakit Akışların 

Sağladığı Faaliyetler Yöntemi”ne göre incelendiği bir çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır. Barajas 

ve Rodriguez (2010), İspanya’daki profesyonel futbol kulüplerinin finansal performanslarını 

inceledikleri çalışmada finansal oranları kullanmışlardır. Çalışma neticesinde incelenen şirketlerin 

dokuzunun teknik olarak batmış durumda olduğu belirtilmiştir. Spor şirketlerinin incelendiği bir diğer 

çalışmada Dimitropoulos (2010), Yunan birinci ligindeki futbol kulüplerinin 1996-2006 yılları 

arasındaki finansal performanslarını finansal oranlar ile incelediği görülmüştür. Çalışma neticesinde 

Yunan futbol kulüplerinin genel olarak çok yüksek kaldıraç derecesine sahip oldukları, likiditelerinin 

hassas olduğu ve kâr elde etmede sorunlarının olduğu ortaya koyulmuştur.  

4. Yöntem 

Bu çalışmada Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinin nakit akış profillerini “Nakit Akışlarının 

Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi”ne göre analiz etmek amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Gup 

ve diğ. (1993) tarafından geliştirilen ve yukarıda açıklanan nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler 

yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda payları Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), Galatasaray Sportif Sınai Ticari 

Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. (TSPOR) 

şirketlerinin 2014-2017 yılları arasındaki nakit akışları analiz edilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren 

halka açık futbol kulüplerinin verilerine Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresinden erişilmiştir. 

5. Bulgular 

Çalışmanın amaçları doğrultusunda Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık 4 futbol kulübünün 2014-

2015-2016-2017 yıllarına ait nakit akış tabloları incelenmiş ve bu şirketlerin işletme faaliyetlerinden 

sağlanan nakit akışları (İFNA), yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları (YFNA) ve finansman 

faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları (FFNA) tutarlarının pozitif veya negatif olma durumuna göre 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 3’te Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler 

yöntemine göre 2014-2017 yılları arasındaki nakit akış profili yer almaktadır. 

Tablo 3: Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Nakit Akış Profili 

BJKAS YILLAR  

  2014 2015 2016 2017 

İFNA  -  +  +  +  

YFNA  -  -  +  +  

FFNA  +  +  -  -  

MODEL  Model 6  Model 4  Model 3  Model 3  

Tablo 3’e bakıldığında Beşiktaş kulübünün nakit akış profili 2014 yılında “Model 6 Genç İşletme” 

durumunda iken 2015 yılında işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının pozitif olmasıyla 

birlikte “Model 4 Büyüyen İşletme” durumuna gelmiştir. 2016 ve 2017 yıllarına bakıldığında ise 

Beşiktaş’ın işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışının pozitif ancak finansal 
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faaliyetlerden sağlanan nakit akışının negatif olduğu dolayısıyla şirketin profilinin “Model 3 Yeniden 

Yapılanan İşletme” durumuna geldiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında Beşiktaş futbol kulübünün 

2015 yılından sonra işletme ve yatırım faaliyetlerinden sağladığı nakit ile borçlarını eritmeye ağırlık 

vererek finansal açıdan yeniden yapılandığı söylenebilir. 

Tablo 4’te Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemine göre 2014-

2017 yılları arasındaki nakit akış profili yer almaktadır. 

Tablo 4: Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin Nakit Akış Profili 

FENER YILLAR 

  2014 2015 2016 2017 

İFNA  +  -  -  -  

YFNA  -  -  -  +  

FFNA  +  +  +  +  

PROFİL Model 4  Model 6  Model 6  Model 5  

Tablo 4’ e bakıldığında Fenerbahçe futbol kulübünün 2014 yılındaki nakit akış profili “Model 4 

Büyüyen İşletme” durumda iken 2015 ve 2016 yıllarında işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 

akışlarının negatif olması ile “Model 6 Genç İşletme” durumuna gelmiştir. 2017 yılında ise kulübün 

yatırım ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının pozitif olması ile nakit akış profili 

“Model 5 Küçülen İşletme” durumuna gelmiştir. Bu bağlamda Fenerbahçe futbol kulübünün 

faaliyetlerini tamamen finansman kaynakları ile sürdürdüğü ve 2015 yılından itibaren esas 

faaliyetlerinden nakit girişi sağlayamadığı gibi 2017 yılına gelindiğinde varlık satışı ile nakit elde ettiği 

bunun sonucunda küçülme yaşadığı söylenebilir. 

Tablo 5’te Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler 

yöntemine göre 2014-2017 yılları arasındaki nakit akış profili yer almaktadır. 

Tablo 5: Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. ’nin Nakit Akış Profili 

GSRAY YILLAR 

  2014 2015 2016 2017 

İFNA  - -  +  +  

YFNA  - - + - 

FFNA  + + - + 

PROFİL Model 6  Model 6  Model 3  Model 4  

Tablo 5’e bakıldığında Galatasaray kulübünün 2014 ve 2015 yıllarında nakit akış profilinin “Model 6 

Genç İşletme” durumunda olduğu görülmektedir. 2016 yılında ise Galatasaray kulübünün işletme ve 

yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları pozitif ve finansal faaliyetlerden sağlanan nakit 

akışlarının negatif olması ile şirketin nakit akış profili “Model 3 Yeniden Yapılanan İşletme” durumuna 

gelmiştir. 2017 yılına gelindiğinde ise şirketin nakit akış profilinin “Model 4 Büyüyen İşletme” 

statüsünde olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden yola çıkılarak Galatasaray kulübünün 2014 ve 2015 

yıllarında esas faaliyetlerden nakit girişi sağlayamazken faaliyetlerini sürdürmede finansman 

kaynaklarını tercih ettiği ancak 2016 yılında varlık satışı ile yeniden yapılanmaya giderek borçlarını 
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karşılama yoluna gittiği söylenebilir. 2017 yılına gelindiğinde ise şirketin tekrar finansman kaynağına 

yöneldiği ancak işletme faaliyetlerinden nakit akışının yine pozitif olması göz önünde 

bulundurulduğunda bu kaynağın yeni bir yatırıma yönlendirildiği söylenebilir. 

Tablo 6’da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.’nin nakit akışlarının sağlandığı 

faaliyetler yöntemine göre 2014-2017 yılları arasındaki nakit akış profili yer almaktadır. 

Tablo 6: Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.’nin Nakit Akış Profili 

TSPOR YILLAR 

  2014 2015 2016 2017 

İFNA  -  -  -  -  

YFNA  -  -  -  -  

FFNA  +  +  +  +  

PROFİL Model 6  Model 6 Model 6 Model 6 

Tablo 6’ya bakıldığında Trabzonspor futbol kulübünün nakit akış profilinin 2014 yılından 2017 yılına 

kadar hiç değişmeyerek “Model 6 Genç İşletme” durumunda olduğu görülmektedir. Buna göre 

Trabzonspor futbol kulübünün son dört yıldır işletme faaliyetlerinden hiç nakit girişi sağlayamadığı ve 

faaliyetlerini tamamen finansal kaynaklar ile yürüttüğü söylenebilir. Bu durumda şirketin ciddi finansal 

yükünün olduğu ve işletme veya yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin olmamasından yola çıkılarak bu 

finansal yükün her geçen yıl daha da arttığı söylenebilir. 

6.Sonuç 

Günümüzde şirketlerin performansları değerlendirildiğinde yüksek kâr elde eden şirketler yerine elde 

ettikleri kaynakları en uygun şekilde değerlendirerek firma değerini yükseltebilen şirketler başarılı 

sayılmaktadır. Bu kaynaklar içinde de “Nakit” uygun şekilde değerlendirildiğinde şirketin başarısını çok 

önemli ölçüde etkileyebilecek bir kaynaktır. Şirketler faaliyetlerini sürdürmede ihtiyaç duyacakları 

nakdi işletme faaliyetlerinden elde edebilecekleri gibi yatırım ve finansman faaliyetlerinden de elde 

edebilirler. Ancak şirketlerin hangi faaliyetlerden nakit sağladığı ve bu nakdi hangi faaliyetler için 

kullandığı, şirketin performansı ve gelecekteki olası durumu hakkında bilgi sahibi olunması açısından 

önem teşkil etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinin nakit akış profillerini “Nakit 

Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi”ne göre analiz etmektir. Bu amaç kapsamında, payları Borsa 

İstanbul’da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), Fenerbahçe Futbol 

A.Ş. (FENER), Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), ve Trabzonspor Sportif 

Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. (TSPOR) şirketlerinin 2014-2017 yılları arasındaki nakit akış 

profilleri, Gup ve diğ. (1993) tarafından geliştirilen “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi” 

ile incelenmiştir. 

Çalışmanın bulguları incelendiğinde 2014-2017 yılları arasında Türkiye’deki halka açık futbol 

kulüplerinde en çok görülen nakit akış profili “Model 6 Genç İşletme” olurken hiçbir futbol kulübünde 

“Model 2 Başarılı İşletme” profili görülmemiştir. Şirket bazında değerlendirildiğinde ise Beşiktaş 

kulübünün 2015 yılından itibaren, Galatasaray kulübünün ise 2016 yılından itibaren işletme 

faaliyetlerinden nakit akışı sağladıkları ve farklı yıllarda olsa da yatırım faaliyetlerinden nakit girişi 
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sağlayarak yeniden yapılanmaya gittikleri dikkat çekmiştir. Fenerbahçe kulübünün 2015 yılından 

itibaren, Trabzonspor kulübünün ise son dört yıldır işletme faaliyetlerinden hiç nakit girişi 

sağlayamadıkları görülmüştür. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerinin borç yüklerinin her zaman 

yüksek olduğu ve buna bağlı olarak UEFA tarafından geliştirilen Finansal Adil Oyun (Financial Fair 

Play) kuralları, çerçevesinde yaptırımlarla karşı karşıya geldikleri bilinmektedir. Bu çalışmada da 

görüldüğü üzere Türkiye’deki “dört büyük” diye adlandırılan halka açık futbol kulüplerinin esas 

faaliyetlerinden nakit akışı sağlamada sıkıntılar yaşadığı ve UEFA’nın Finansal Adil Oyun yaptırımları 

ile yeniden yapılanmaya gitme durumunda kaldıkları söylenebilir. Çalışma neticesinde futbol 

kulüplerinin yüksek bonservis ve sözleşme ücretleri ile futbolcu transferlerini azaltmaları ve 

faaliyetlerini esas işletme faaliyetlerinden nakit girişi sağlayarak finanse etmeleri önerilebilir.  

Çalışma sınırlı süre ve yalnızca Türkiye’deki halka açık futbol kulüplerini kapsamaktadır. İleride 

yapılacak çalışmalarda daha uzun süreli ve uluslararası karşılaştırmalara imkân sağlayacak şekilde daha 

çok şirketin nakit akış profili analiz edilebilir. 

Kaynakça 

Akdoğan, N. ve Tenker, N. (1992). Finansal tablolar ve mali analiz teknikleri, Genişletilmiş 4. Baskı, 

Ankara: Gazi Yayınevi. 

Akgüç, Ö. (2011). Mali tablolar analizi, İstanbul: Avcıol Basım ve Yayın. 

Aktaş, R., Karğın, S. ve Karğın, M. (2012), Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi ile 

işletmelerin nakit akış profillerinin incelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 56, 110-118. 

Barajas, Á. ve Rodríguez, P. (2010). Spanish football clubs' finances: Crisis and player salaries. 

International Journal of Sport Finance, 5(1), 52-66. 

Dimitropoulos, P. (2010). The financial performance of the Greek football clubs. Xophγıa Sport 

Management International Journal, 6(1). 5-27. 

Elmas, B. (2015), Finansal tablolar analizi: TMS/TMRS’ye Göre kaleme alınmış piyasadan gerçek 

örnekler üzerinden analizler, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık. 

Gup, B.E., Samson, W.D., Dugan, M.T., Kim, M.J. ve Jittrapanun, T. (1993). An analysis of patterns 

from the statement of cash flows, Financial Practice and Education, 3(2), 73-79. 

Karadeniz, E. (2017). Halka açık konaklama işletmelerinin nakit akış profillerinin analizi: Uluslararası 

bir karşılaştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(3), 167-185. 

Karapınar, A. ve Ayıkoğlu Zaif, F. (2013). Finansal Analiz (Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartları ile Uyumlu), Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi. 

Karğın, M. ve Aktaş, R. (2011). Türkiye muhasebe standartlarına gore raporlanmış nakit akış tablosu ve 

analizi, Muhasebe-Finansman Dergisi, 52, 1-23. 

Kordestani, G., Biglari, V. ve Bakhtiari, M. (2011), Ability of Combinations of cash flow components 

to predict financial distress, Business:Theory and Practice, 12(3), 277-285. 



   
 

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu 3-4-5 Mayıs 2018  

  ALANYA 

193 

Önal, Y.B. (1996). Nakit yönetiminin önemi ve işleyişi: Türkiye örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), 93-104. 

Steyn Bruwer, B. W. ve Hamman, W.D. (2005). Cash flow patterns in listed South African ındustrial 

companies, Meditari Accountancy Research, 13(1), 1-17. 

Türkiye Muhasebe Standardı - TMS 7. (2018). Nakit Akış Tabloları, 

http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Stan

dartlar%C4%B1/TMSTFRS2018Seti/TMS/TMS_7_2018.pdf. (17.04.2018). 

Uluyol, O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Journal of Yaşar University, 

9(34), 5716-5731. 

Uyar, A. (2015). Kurumsal raporlamanın gelişimi ve güncel yaklaşımlar, Ankara: Gazi Kitapevi 


