


 Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının
sınırsız olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve
gelişme göstermiştir. Ekonomi Bilimi, bu yönüyle kısıtlı kaynaklar ile hangi mal veya
hizmetin, kimin için, ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına ve
fiyatın oluşum mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır. Başka bir ifade ile
ekonomi, alternatif kullanım alanları olan kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını karşılamak
üzere nasıl kullanıldıkları problemi ile ilgilenen sosyal bir bilimdir.



 Ekonomi, insanların çeşitli mal ve hizmetleri üretmek ve bunları tüketmek üzere toplumun
bireylerine bölüştürmek için kıt ya da sınırlı üretim faktörlerini hangi biçimde
kullandıklarının incelenmesidir.

 Ekonomi, insanlığın tüketim ve üretim etkinliklerini nasıl düzenlediğinin incelenmesidir.
 Ekonomi, kıt kaynakların en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamaya

çalışan bir bilimdir.
 Ekonomi, mal veya hizmet üretme ve bunları tüketme faaliyetleri konusunda ortaya çıkan

ilişkilerin tümüdür.



 Sporun ekonomik etkileri, spor endüstrisinin gelişmesi ve büyümesiyle birlikte, üretilen
mal ve hizmetlerin artışına bağlı olarak, bu sektördeki paranın çok yüksek meblağlara
ulaşması nedeniyle ön plana çıkmıştır. Spor hem mal üretimi ve tüketimi boyutuyla, hem
de hizmet üretimi ve tüketimi boyutuyla, spor ekonomisi biliminin araştırma konusunu
oluşturmaktadır.

 Spor ekonomisi, spor endüstrisi ürünlerinin (mal ve hizmet) üretilmesi ve tüketilmesi
sürecindeki ilişkileri inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir.

Spor Endüstrisi, insanların, işletmelerin
ve örgütlerin, spor ürününe odaklanarak
işletme faaliyetleri gerçekleştirdikleri
pazarı ifade eder.
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Spor Organizasyonları: Sporda büyük organizasyonlar; Olimpiyatlar, Dünya - Avrupa
Futbol Şampiyonalarıdır. Organizasyonlarda reklam, sponsorluk, müşterek bahis,
bilet gelirleri, ürün gelirleri gibi kalemlerin yanında en büyük değer TV- Yayın Hakları
gelirleri olarak karşımıza çıkmaktadır.



Spor İşletmeleri: Üretim faktörlerinin planlı bir şekilde organize edilmesi ve
uygulanması suretiyle spor mal ve hizmetlerini üreten ve sunan birimler olarak ele
alınabilir. Spor işletmeleri spor ile ilişkili her türlü mal ve hizmeti üretip pazarlamak
üzere teşkilatlanmış ekonomik birimler olarak spor endüstrisinin ana
unsurlarındandır.



Spor Medyası: Spor müsabakalarına ve özellikle olimpiyatlar gibi büyük
organizasyonlara kitlelerin ilgi düzeyinin giderek artması sporun kitle iletişim
araçlarında yer almasının boyutlarını da artırarak, bu alandaki yatırımların artması
sonucunu ortaya çıkartmıştır.



Spor Teşkilatları: Ülke genelinde; sporcular, spor yöneticileri, spor örgütleri, spor
tesisleri, spor organizasyonları vb. yönetim unsurlarını içinde barındıran spor
teşkilatları spor ekonomisine yönelik ana politikaların belirlenmesi konusunda önemli
etkileri olan unsurlardır.



Spor Ürünleri: Spor işletmeleri tarafından üretilen ve spor tüketicisine sunulan mal ve
hizmetlerin değeri, spor ekonomisi toplam hacminin yarısından fazlası bir boyuta
ulaşmıştır. Bu bakımdan spor ürünleri spor ekonomisi içerisinde çok büyük bir paya
sahiptir.

Spor Ürünü, spor tüketicisinin istek ve
ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik
olarak pazara sunulan ve değişime
konu olan mal veya hizmet.



Spor Teknolojisi: Günümüzde sporcuların performanslarını arttırmak, sporcu
ekipmanlarını ve spor alanlarını geliştirmek için mühendislik, malzeme bilimi,
biyomekanik, iletişim ve bilgi teknolojilerinin nimetlerinden üst düzeyde
faydalanılması, yeni ve önemli bir spor endüstrisi dalı olarak spor teknolojilerinin
geliştirilmesini ortaya çıkartmıştır.



Spor Pazarlaması: Spor Pazarlaması spor tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, mal ve hizmet değişimi sürecindeki; satış, reklam ve tanıtım,
insan ilişkileri, program geliştirme, fiyatlandırma ve dağıtım vb. tüm faaliyetlerin
düzenlenmesini içeren bir kavram olarak, ürünlerin spor endüstrisi içerisinde değer
kazanmalarındaki ana unsurlardandır.



 Spor ekonomisi nispeten kısa bir dönem içerisinde devasa büyük bir gelişim ve
büyüme göstermiştir. Bu gelişme; yeni spor işletmelerinin spor pazarına girerek ve
yeni ürünler üreterek spor endüstrisine eklenmesi, spor dallarına kadın-erkek daha
fazla sayıda sporcunun katılması, sporun rekreasyonel bir faaliyet olarak insanların
yaşamında daha fazla yer bulması ve spor organizasyonlarına yönelik bahis
organizasyonlarının artması ve yaygınlaşması ile sporun hesaplanması güç bir
ekonomik sektör haline gelmesini sağlamıştır.



 Dünya genelinde artan spor tutkusunun yarattığı pazar yıllık 100 milyar dolara
yaklaşmış bulunmakta. Sadece bilet satışları, medya hakları ve sponsorluklardan
oluşan spor pazarının büyüklüğü 2005'te 46.5 milyar dolarken, önümüzdeki birkaç
yıl içinde 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması öngörülüyor.

 Spor malzemeleri (spor giyim ve ekipmanları içeren spor malzemelerinin payı 310
milyar dolar), lisanslı ürünler, sağlık ve fitness merkezlerinin potansiyelleri de
dikkate alındığında, spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün dünyada 600 milyar
dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.





Tabloda incelenen Münih 72 - Atlanta 96 arasındaki Olimpiyat organizasyonları (Moskova 80
Boykot edildiğinden değerlendirilmeye alınmamış) giderlerin periyodik olarak arttığı
görülmektedir . İlerleyen yıllarda rakamlar daha da artmış, 2004 ve 2008 Olimpiyat oyunları
giderleri tartışmaya açılmıştır.



4,5 Milyar Dolara mal olması öngörülen Atina 2004 Olimpiyat Oyunlarının operasyonel
giderlerinin 15 Milyar Doları bulması Yunanistan'ın ekonomik krize girerek iflasa
sürüklenmesinin miladı olarak gösterilirken, yaklaşık 42 Milyar Dolar masraf edilen Pekin
2008 Olimpiyat oyunlarının masrafının geri döndürülmesinin çok zor olduğu da bir gerçektir.
Londra 2012 olimpiyat oyunlarının resmi maliyeti 14,6 Miyar Dolarken, Rio 2016 oyunlarının
maliyetinin 20 Milyar Doları aştığı tahmin ediliyor.



Olimpiyatlardan sonra en popüler organizasyon Futbol Şampiyonalarıdır. Özellikle Avrupa
futbolunda para trafiği baş döndürücü bir boyutta olup, yükseliş trendi sergilemektedir.
Sonraki slaytta dünyada spor ekonomisi konularında güvenilir rakamları sunan Deloitte
firmasının en son raporunda futbol kulüplerinin 2015/2016 gelirleri sıralanmıştır.



Deloitte Futbol Para Ligi 2017 verileri



Kulüp Miktar

1 Real Madrid $3.65 milyar

2 FC Barcelona $3.55 milyar

3 Manchester United $3.32 milyar

4 FC Bayern Munich $2.68 milyar

5 Arsenal $2.02 milyar

6 Manchester City $1.92 milyar

7 Chelsea $1.66 milyar

8 Liverpool $1.55 milyar

9 Juventus $1.30 milyar

10 Tottenham $1.02 milyar

Kulüp Miktar

11 Borussia Dortmund $836 milyar

12 AC Milan $825 milyar

13 Paris Saint Germain $814 milyar

14 FC Schalke $655 milyar

15 Atletico Madrid $633 milyar

16 Inter Milan $559 milyar

17 West Ham United $542 milyar

18 AS Roma $508 milyar

19 Napoli $396 milyar

20 Newcastle United $383 milyar

Dünyanın en değerli futbol kulüpleri 2016

Kaynak: www.forbes.com

http://www.totalsportek.com/money/premier-league-prize-money/


bn=milyar

Yıllık Toplam Toplam SüreLig

Dünyadaki en büyük TV yayın hakları

Kaynak: www.bbc.com



Kulüp Miktar

1 Arsenal £100.8m

2 Man City £96.8m

3 Manchester United £96.3m

4 Tottenham £95m

5 Leicester City £93m

6 Liverpool £90.4m

7 Chelsea £87.1m

8 West Ham £85.6m

9 Southampton £84.5m

10 Everton £82.9m

Kulüp Miktar

11 Stoke City £79m

12 Swansea City £75.3m

13 Watford £74.1m

14 West Brom £73m

15 Newcastle Utd £72.7m

16 Crystal Palace £72.4m

17 Sunderland £71.7m

18 Bournemouth £70.4m

19 Norwich City £66.7m

20 Aston Villa £66.2m

Premier Lig 2015-2016  Yayın Gelirinin Dağıtımı

Kaynak: www.totalsportek.com

http://www.totalsportek.com/money/premier-league-prize-money/


Kulüp Miktar

1 Liverpool £150m

2 Chelsea £148m

3 Manchester City £144m

4 Arsenal £144m

5 Tottenham £139m

6 Manchester United £142m

7 Everton £130m

8 Watford £123m

9 Burnley £119m

10 Southampton £121m

Kulüp Miktar

11 West Brom £115m

12 Stoke City £115m

13 Bournemouth £111m

14 Leicester City £116m

15 Middlesbrough £107m

16 Crystal Palace £106m

17 West Ham £108m

18 Hull City £101m

19 Swansea City £99m

20 Sunderland £98m

Premier Lig 2016-2017 Yayın Gelirinin Dağıtımı (Tahmini, sıralama ve rakamlar değişebilir)

Kaynak: www.totalsportek.com

http://www.totalsportek.com/money/premier-league-prize-money/


 Premier Lig'de yayın gelirlerinin %50'si eşit, %25'i takımların sezon sonu
sıralamasına göre, kalan %25'i maçlarının canlı olarak yayınlanma sayısına göre
kulüplere dağıtılıyor.

 İspanya La Liga’da 2016-2019 yılları arası yayın hakları toplam 2.65 milyar euro
olacak. Bu gelirin %50'si eşit, %25'i takımların 3 yıllık performanslarına göre, kalan
%25'i kaynak oluşturabilmelerine göre kulüplere dağıtılacak.



 İtalya Serie A'da 2015-2018 arası yayın hakları toplam 2.82 milyar euro olacak. Bu
gelirin %40'ı eşit, %30'u takımların zaman içerisindeki başarılarına göre karmaşık
bir hesaplamayla, kalan %30'u kulüp kaynaklarına göre dağıtılacak.

 Almanya Bundesliga’da 2017-2021 yılları arası yayın hakları toplam 4.64 milyar euro
olarak belirlenmiştir. Bu gelirin %65'i eşit olarak her sezon sonunda, %35'i
takımların 5 yıllık performanslarına göre kulüplere dağıtılacak.



 Türkiye Süper Liginde yakın zamanda yapılan, yayın ihalesi ile önümüzdeki 5 yıl için
yıllık 500 milyon dolarlık (+%18 KDV) anlaşma sağlandı. Bu gelirden %4'lük TFF payı
ve 1.Lig'e ayrılan kısmı çıkarıldıktan sonra kalan 440 milyon doların %35'i kulüplere
eşit dağıtılırken, %45'i o sezon toplanan puanlara göre, %11 geçmişteki
şampiyonluk sayılarına göre, %9'luk pay da ligin ilk beş sırasına dağıtılacak.
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