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� Đngiltere de Sanayi Devrimi’nin 19. YY’da tamamlanmasıyla Kapitalizmin gerçek 
anlamda bir Dünya sistemi olarak gelişmesi, buhar gücünün sanayide kullanılması 
sonucu teknolojik bir devrim ile sanayi üretimi kitleselleşmiştir.

� Yepyeni bir üretim faktörü ortaya çıkmıştır. ‘Ücretli Đşçi ‘Sanayi Devrimi öncesi feodal 
efendiye bağlı olan köylünün ya da Antik Çağ kölelerinin yerini artık: Đş gücünü ücret 
karşılığı piyasada satmaya hazır Özgür Đşçi. 

� Fabrika merkezlerindeki yüzbinlerce işçi aileleri ile birlikte kitlesel sanayi işçisi ordusuna 
dönüştü.Orta sınıflar denilen işçi aileleri bu şekilde var olmaya başladılar

� Bu süreçte kitleselleşen orta sınıflar kendi sosyal aktivitelerini yarattılar. Bunların 
başında da futboli kriket, beyzbol, gibi sporlar geliyordu.

� Kitlesel ücret gelirlerinin artışı ile ve sömürgecilik faaliyetleri ile sportf faaliyetler 
Đngiltere den Hindistan Pakistan Ve Asya daki diğer sömürgelerine kapitalist işletme 
teknikleri ile birlikte ihraç edilmiştir.Spor ve kapitalizmin fiili olarak buluşması bu 
döneme denk gelmektedir.

� Birinci ve Đkinci Dünya Savaşları Ekonomik Buhran ve Kriz dönemleri sonrası kapitalizm 
yeni bir aşama kaydederek Küreselleşme ve bunun en iyi uygulayıcısı ABD ile teknoloji 
ve ekonominin hakim gücü ile ülkelerin siyasi kültürel ve sosyal ilişkilerinde spor 
aracılığı ile yeni dönüşümler gerçekleştirdi. Bkz. Basketbol- Atletizm-Boks-Rugby, 
Hollywood yapımları,olimpiyatlar, rekorlar ve birncilik imajları....
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� 20.YY son küreselleşme dalgası ile sertleşen rekabet koşulları uluslararası şirketleri daha 
ucuza işçi çalıştırabileceği yeni üretim merkezleri aramaya itmiştir. Dünya nın fabrikaları 
giderek ucuz emek cennetlerine taşındı.19.YY daki Đngiltere deki Sanayi Đşçisi artık Çin 
de Lain Amerikada Malezya da taşeronlaşmş marjinalleşmiş çocuklaşmış işçi modeli ile 
enformel üretim şekillerine bırakmıştır. Batıda işsizlik artan bir problem olmaya başlarken 
Dünya nın azgelişmiş ülkelerinde her an işini kaybetme korkusu ile geçimlik düzeyde 
çalıştırılan yığınlarla dolu yeniiş merkezleri yaratılmış oldu.

� Bu süreçte spor endüstriyel bir piyasa yatırımına dönüşmüş oldu. Sponsorlar 
şirketleşmeler sermaye piyasalarında faaliyet  profesyonellşme spor organizasyonları 
reklam anlaşmaları konfedere birlikler çok uluslu takımlar vatandaşlık değiştiren bireysel 
sporcular akıllı stadyumlar lisanslı sportif ürün çeşitliliği ve pazarlama faaliyetleri dijital 
oyun ve yarışmalar ile komple işgücü üreim yatırım gelir ve tüketim yaratan bir sektörel 
gerçeklik halini aldı.

� Bir tarafta sporun özünde olan lezzetli rekabet diğer tarafta işsiz umutsuz özellikle kırdan 
kente göçle gelen ve dışlanmış kitlelerin tepkilerini dışa vurabildikleri kitlesel alanlarda 
icra edilmeye mahkum olmuştur.Özellikle gelir ve vergi adaletsizliğinin olduğu az 
gelişmiş ülkelerde sporda son yıllarda yükselen şiddet eğilimi eş anlı artış göstermektedir.

� Spor ve spor müsabakaları artık bir oyun olgusunun ötesinde günümüzde ekonomik bir 
anlam ifaade eden Spor Endüstrisi- Spor Ekonomisi-Spor Sanayisi kavramlarıyla 
literatürde yerini almıştır. 
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� Günümüzde spor alanında özellikle dijital yayın platformalarının gelişmesiyle birlikte 2000 li 
yıllardan sonra yıllık yaratılan cirolar milyar dolarlar ile ifade edilir hale gelmiştir.

� Delloitte nin yayınladığı 2016 tarihli Annual Review of Football Finance raporuna göre 
sadece Avrupa da futbolun yarattığı yıllık gelir 25 milyar Euro ya ulaşmış durumda

� PWC nin düzenlediği Changing the Game: Outlook for the Global Sport Market isimli 
raporuna göre küresel ölçekte sporun yarattığı yıllık parasal gelirler toplamı 145.3 mşlar 
Dolar ile ifade edilmektedir.

� Spor artık tamamı ile bir iş ve o işin kolları olarak icra edilmektedir. Her 4 yılda bir organize 
edilen olimpiyatların bütçeleri örneğin 2012 Londra Olimpiyatları toplam maliyeti 15 milyar 
Dolar, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları toplam maliyeti 22 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir

� Sporun dijital yayın platformları aracılığı ile 6 milyar insana online olarak yüksek görünü ve 
ses kalitesi ile ulaşması sporun endüstriyel bir karakter olarak evrilmesine yol açmaktadır.

� Endüstriyel gelişim beraberinde parasallaşma ve ticarileşmeyi doğurmaktadır.Ticarileşen 
spor ise ciddi bir gelir kaynağı olarak spora bussines yani bir iş olarak ekleniyor ve yeni iş 
sahalarını da beraberinde doğurarak devasa bir sektörün küreselleşmesine katkı 
sağlayarak kendisine profesyonel sporcular antrenörler hakemler yöneticiler taraftar 
müşteriler spor yatırımıcısı gibi paydaşlar yaratmaktadır.
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� Tavan Fiyat Ve Karaborsa Ekonomisi: Günümüzde bir spor organizasyonuna son 
dakikada bilet almak isteyen bir taraftar desteklediği bir spor klübünün internet sitesi 
üzerinden veya fiziki olarak stadyum gişesinden satın alabilmektedir. Bir diğer seçenek ise 
daha uygun bir fiyata sezonluk kombine bilet satış seçeneğidir. Kombine bilet-internet 
satışı-gişe satışı sıralaması bilet fiyatının ucuzdan pahalıya doğru seyrini ifade etmektedir. 
Özllikle ABD de kolej liglerinde öğrencilerin sportif faaliyetlere ilgisi ve karaborsa 
ekonomisnin önüne geçilmesi amacı ile TAVAN FĐYAT sistemi uygulanmaktadır.

� Marjinal Fayda Ve Fırsat Maliyeti:

� Piyasa Yapıları: Tam Rekabetten TEKEL e Doğru

� Kayıtsızlık Eğrileri ve Bütçe Kısıtları : ( Marjinal Đkame Oranları)

� Sporun Endüstriyel Yapısı: Kar Maksimizasyonu ve Galibiyet Maksimizasyonu

� Fırsat Maliyeti ve Klüp Yer Değiştirmeleri Ve ya Birleşmeler:

� Ligler  ve Tekel Gücü ( Küme Yükselme ve Düşme Kıstasları)

� Mahkumlar Çıkmazı : NCAA Kartel i ve Sporcular ile Yöneticilerin Mahkumlar Đkilemi 

� Rekabetçi Denge:

İktisadi Kavramlar ve Spor İlişkisi
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� Sponsorluklar, dünyada son 10 yılda yüzde 100’lük artışla 88 milyar dolarlık büyüklüğe 
ulaşan spor endüstrisinin en hızlı büyüyen alanlarından birisidir. 

� Marka imajlarını güçlendirmek ve dünyaya açılmak isteyen şirketler spor sponsorluklarını 
iletişim stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedirler.

� Türkiye’de 1,6 milyar dolarlık spor endüstrisinin yüzde 25’ini oluşturduğu tahmin edilen 
spor sponsorlukları, pek çok farklı sektörden şirketin ilgi alanına girmiş bulunuyor.

� 130 ülkenin milli gelirinden fazla olan bu büyük endüstride sponsorluklar bu pastadan 
en büyük payı alırken, spor malzemeleri, lisanslı ürün satışları, spor ürünleri üreten 
markaları da dahil edildiğinde tüm endüstrinin değerinin toplamda 600 milyar dolara 
ulaştığı tahmin edilmektedir.

� Türkiye’de spor marka ilişkisinin temelleri 1980’li yıllara dayanmaktadır.Kamu Đktisadi 
Teşebbüsleri (KĐT) kurdukları takımlarla PTT, Petrol Ofisi gibi yaygın devlet kurumlan sporu 
desteklemek için her ilde bir takım kurarak bu alana giriş yapmışlardır. Devletin sporu 
sübvanse ettiği dönemlerde basketbol ve voleybol ligleri üç büyükler dışında 
neredeyse tamamıyla KĐT’lerin ve okullann ta-kımlanndan oluşmaktaydı.

� Türkiye’de özelleştirme hareketiyle birlikte ekonominin değişen yüzü de spora 
yansımıştır. Bu değişimi erken fark eden özel sektör kurumları bir biri ardına takımlar 
kurdular. Ülker, Tofaş, Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Tuborg, Paşabahçe gibi birçok şirket, spor 
aracılığıyla marka imajlarını kuvvedendirmek ve itibar sağlamak için şirket takımlannı 
kurdular ve uzun yıllar sektöre ciddi yatırımlar yaptılar.
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� 1990’lı yıllarda şifreli yayın ve havuz sistemi sayesinde liglerin ve kulüplerin gelirleri büyümeye 
başlamıştır. Liglerde rekabet yükseldikçe ve başan arttıkça şirketlerin sponsorluğa ilgisi 
artarak kısa süre içinde göğüs sponsorluklarından şortlara kadar yayılmıştır.

� Sektördeki büyümenin hızı ve kulüp yönetimi harcamalarının da artışıyla, bazı şirkeder 
strateji değiştirerek varlığını ve desteğini isim ve lig sponsoru olarak sürdürmeye devam 
etmiştir. Özetle zaman içinde sektörde kulüp sahipliğinden kulüp ve lig destekçiliğine doğru 
bir dönüşüm gerçekleşti. Bugün gelinen noktada sponsorluklar da çeşitlendi. Şirketler, 
teknolojiden sağlığa, tedarikten beslenmeye kadar farklı alanlarda sponsorluk yapmaya 
başladı.

� Ülkelere göre çeşitli farklılıklar olsa da spor sponsorluklarında tüm dünyada futbol ilk sırada 
yer almaktadır. Ardından basketbol geliyor. Bu iki spor dalı yaygın olmaları ve global 
tumuvaları sayesinde en çok sponsor alan dallar. Türkiye’de de benzer bir tablo söz konusu.

� Dünyada en çok spor sponsorluğu yapan sektörler olarak otomotiv, finans, hızlı tüketim 
ürünleri, enerji, iletişim, ulaşım ve elektronik ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de ise telekom, 
hızlı tüketim ürünleri ve finans ilk sıralarda. Spora en çok yatırım yapan şirketler arasında ise 
THY, Đddia, Ülker, Vodafone ve Turkcell sıralanabilir.

� Finans sektörünün spora yaptığı yatırım çok eskiye dayanmaktadır.Örneğin Halkbank, 
Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi şirketlerin kendi kulüp takımları bulunuyor.
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� ‘ Đnşaa Et ve Onlar Gelecektir ‘ (Düşler Tarlası* Kevin Costner’)

� Tesisler, Seyirci Sayısı Ve Kar:

� Sporun Kamu Finasmanı Kime, Ne Fayda Sağlamaktadır?

� Kamusal Mal Olarak Sporcular ve Takımlar:

� Şehirler Tesisler Organizasyonlar ve Dışsallık:

� Stadyum Đnşaatlarının Süreç Đçerisindeki Seyri:

Kamu Finansmanı Ve Spor 
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Sporun Đşgücü Ekonomisi

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ
2018 Yılı için; Merkez teşkilatı birimleri için öngörülen 
2018 yılı bütçe ödeneği, 35 milyon 121 bin lirası 
personel ve SGK giderleri, 73 milyon 173 bin lirası mal 
ve hizmet alımları, 51 milyon 268 bin lirası cari 
transferler, 31 milyon 830 bin lirası ise yatırım 
harcamaları olmak üzere toplam 191 milyon 392 bin 
liradır.



Spor a Ayrılan Bütçe

� Spor Genel Müdürlüğüne 1 milyar 284 milyon 808 bin liralık bütçe: 

� Bağımlılıkla mücadele: 2016'da bağımlılıkla mücadele temalı 31 projeye 1 milyon 910 bin lira destek 
verilmiştir. 

� Tesisler: Spor yatırımları kapsamında, Spor Genel Müdürlüğüne 2017 yılında spor tesisi yatırımları için 
530 milyon 987 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir; yıl içinde eklenen ödeneklerle beraber 
toplam yatırım bütçesinin 589 milyon liraya ulaşmıştır.

� Toplam 1.160 adet 820'si tamamlanmış olup 188'i yapım, 48'i proje ve ihale aşamasında, 104 projenin 
ise arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir. Spor salonları, gençlik merkezleri, yüzme 
havuzları, atletizm pistleri ve diğer spor tesisleri olmak üzere, 32 adet proje 24 milyon 892 bin lira GAP, 
51 adet proje 50 milyon 896 bin lira DAP, 26 adet proje 55 milyon 814 bin lira DOKAP, 23 adet proje 22 
milyon 305 bin lira KOP kapsamındadır. Türkiye genelinde Bakanlık, TOKĐ ve belediyeler ile yapılan iş 
birliği çerçevesinde 32 adet stadyum projesi bulunmaktadır.

� Dopingle mücadele: "Dopinge karşı sıfır tolerans prensibi uygulanarak; Bu kapsamda yapılan 
çalışmalar ile 2013 yılında yapılan bin 579 kontrol sonucu dopingle mücadelede kural ihlali sayısı 176 
iken, 2017 yılında ise 1. 791 numuneden 24'ünde yasaklı maddeye rastlanmıştır. 

� Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca elde edilen gelirler: "Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca elde edilen 
gelirlerden; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Đstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık 
Düzenleme Kurulu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu gibi kuruluşlara fon sağlanırken, ayrıca Amatör branşlara sunulan ülke genelinde, 
stadyumdan gençlik merkezlerine uzanan geniş bir yelpazede binin üzerinde tesisin yapımı, tamir ve 
bakımında Spor Toto Teşkilat Başkanlığının önemli destekleri bulunmaktadır. Bunlarla birlikte bağımsız 
spor federasyonları ve spor kulüpleri de Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından desteklenmektedir."



Sporun Đşgücü Ekonomisi

Profesyonel Sporda Sendikalar Ve Menajerlik

Futbolcu menajerliği sözleşmesi birlikte artık 
sözleşmenin hukukî niteliği konusundaki 
tartışmalar sona ermiştir. Şöyle ki; bundan böyle 
futbolcu ve kulüpler şeffaflığın sağlanması için 
menajerlik sözleşmesinde, menajer ile girdikleri 
ilişkinin hukukî yapısını belirtmekle yükümlüdürler. 

Başka bir ifadeyle yapılan sözleşmenin bir hizmet mi, 
danışmanlık mı, temsil mi yoksa başka bir hukukî 
ilişki mi olduğunun taraflarca belirtilmesi 
gerekmektedir. Yapılan bu değişiklik ile birlikte, 
menajer ile futbolcu ya da kulüp arasında bir 
uyuşmazlık çıktığında; bu uyuşmazlığın hangi 
hukukî yapı dikkate alınarak çözümleneceğini 
sorunu ortadan kalkmıştır.

Çoğu Avrupa ülkesinde ve Amerika’da 
profesyonel sporcuların ciddi bir sendikalaşma 
içinde oldukları ve kurdukları sendikalarla önemli 
haklar elde ettikleri görülmektedir. Bu konuda bir 
taraftan ülkemizdeki sendikal bilincin düşüklüğü, 
diğer taraftan “sporcuların sendikaya ihtiyaç 
duymayacağı” önyargısının etkili olduğu 
söylenebilir. 

Spor hukuku ve spor hukuk sözleşmeleri son 
zamanlarda gelişim göstermiştir.Teknik direktörlük 
sözleşmesi ve Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri 
örneklerden sadece bir kaçıdır. Türkiye Futbol 
Federasyonu futbolcu menajerliği hakkında 9 
Haziran 2015 tarihinde yayınladığı bir talimatla 
Futbolcu menajerliği sözleşmesi ve ücretlere ilişkin 
düzenlemelere yer vermiştir.



SPOR da VERGĐ Uygulamaları

Spor kulüpleri dernek veya anonim şirket şeklinde faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Bu şekilde farklı hukuki yapılara sahip olmalarından 

dolayı da vergi mevzuatı karşısında farklı şekilde değerlendirmeyle karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Buna rağmen, spor faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kanun koyucu Kurumlar Vergisi Kanununda hem anonim şirket hem de dernek 

şeklinde faaliyet gösteren spor kulüpleri için belirli şartlar dâhilinde vergiden muafiyet imkanı tanımıştır. 
Bu şekilde ortak uygulamalar olmakla birlikte transfer ücretleri ile ilgili olarak spor kulüpleri dernek veya anonim şirket olmalarına göre katma 

değer vergisi uygulamalarında farklı değerlendirmeye tabi tutulmaktadırlar. 

� Türk hukuk sisteminde spora verilen önem yasa koyucu tarafından Türk hukuk sisteminde spora verilen önem yasa koyucu tarafından Türk hukuk sisteminde spora verilen önem yasa koyucu tarafından Türk hukuk sisteminde spora verilen önem yasa koyucu tarafından Anayasanın 59Anayasanın 59Anayasanın 59Anayasanın 59. maddesindeki düzenleme ile açık . maddesindeki düzenleme ile açık . maddesindeki düzenleme ile açık . maddesindeki düzenleme ile açık 

ve net olarak ve net olarak ve net olarak ve net olarak düzenlenmidüzenlenmidüzenlenmidüzenlenmiştir. Buna tir. Buna tir. Buna tir. Buna göre “Devlet, her yagöre “Devlet, her yagöre “Devlet, her yagöre “Devlet, her yaştaki Türk vatandataki Türk vatandataki Türk vatandataki Türk vatandaşlarının beden ve ruh salarının beden ve ruh salarının beden ve ruh salarının beden ve ruh sağlılılılığını ını ını ını geligeligeligeliştirecek tirecek tirecek tirecek 

tedbirleri tedbirleri tedbirleri tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını tealır, sporun kitlelere yayılmasını tealır, sporun kitlelere yayılmasını tealır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet vik eder. Devlet vik eder. Devlet vik eder. Devlet babababaşarılı sporcuyu arılı sporcuyu arılı sporcuyu arılı sporcuyu korur.” Bu ifadeden toplumu korur.” Bu ifadeden toplumu korur.” Bu ifadeden toplumu korur.” Bu ifadeden toplumu 

oluoluoluoluşturan bireylerin beden ve turan bireylerin beden ve turan bireylerin beden ve turan bireylerin beden ve ruh saruh saruh saruh sağlılılılığı ı ı ı için sporun gerekli olduiçin sporun gerekli olduiçin sporun gerekli olduiçin sporun gerekli olduğu, sporun geliu, sporun geliu, sporun geliu, sporun geliştirilmesi, sporcuların tirilmesi, sporcuların tirilmesi, sporcuların tirilmesi, sporcuların korunması korunması korunması korunması 

yükümlülüyükümlülüyükümlülüyükümlülüğünün ünün ünün ünün de devlette oldude devlette oldude devlette oldude devlette olduğu anlau anlau anlau anlaşılmaktadır. Devletin bu ılmaktadır. Devletin bu ılmaktadır. Devletin bu ılmaktadır. Devletin bu görevini yerine görevini yerine görevini yerine görevini yerine getirmesinde spor kulüpleri getirmesinde spor kulüpleri getirmesinde spor kulüpleri getirmesinde spor kulüpleri 

önemli bir rol oynamaktadır, çünkü önemli bir rol oynamaktadır, çünkü önemli bir rol oynamaktadır, çünkü önemli bir rol oynamaktadır, çünkü spor faaliyetleri spor faaliyetleri spor faaliyetleri spor faaliyetleri bu kulüpler vasıtasıyla bu kulüpler vasıtasıyla bu kulüpler vasıtasıyla bu kulüpler vasıtasıyla gerçeklegerçeklegerçeklegerçekleştirilmektedir.tirilmektedir.tirilmektedir.tirilmektedir.

� 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan 
düzenlemeler arasında amatör sporun gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemeler de 
bulunmaktadır.



Passolig Nedir?

� 14 Nisan 2014 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanan yeni yasal düzenleme ile kağıt 
biletler yerini Passolig Kartlarına bırakmıştır, maçlara artık sadece Passolig Kart ile 
girilmektedir. Kartlandırmanın başlamasıyla basılı bilet uygulaması sona ermiş, maçlar 
elektronik biletlere tanımlanarak müsabakalara Passolig Kart sahibi olan 
taraftarların maç biletleri, kartlarına otomatik olarak yüklenmektedir. 

� Kombine biletler de artık Passolig Kartlarına tanımlanmaktadır. Satın alınan maçın bilgisi, 
tüm detaylarıyla kart sahibinin e-posta adresine ve cep telefonuna gönderilerek; ayrıca 
kart sahipleri maç günleri stadyumlarda konumlandırılan el terminalleri aracılığıyla bilet 
bilgilerinin yazılı çıktısını alabilmektedir.

� Anlaşmalı şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ulaşım kartı olarak kullanılabilen Passolig
Kartlarla kişiye özel kampanyalardan da yararlanılabilmektedir; isteyen taraftarlar Passolig
Kartlarını kredi kartı olarak da tercih edebilmektedir.

� 6222 Sayılı Sporda Şiddet Yasası Ve Passolig Uygulaması: 



Passolig Nedir?



Sabır ve Katkılarınız İçin Teşekkürler 


