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Abstract:
This study investigates the proportion of sport industry in other industries, the development of
sport industry by years and its created value added in Turkey. This study is the first study to
examine the share of the sports industry in GDP employing Decomposition Analysis. The
analysis includes the period of 2010-2015 and takes 2015 as the base year. The volume of
activity of the sectors within the scope of the sports industry was obtained from the NACE
REV2 classification published by TURKSTAT. The results show that the proportion of sport
industry in GDP and the employment of the sports industry increased two-fold in the mentioned
period. However, the sports industry has displayed better performance than other industries in
terms of productivity increase and has compensated the negative structural change in
productivity in other sectors.
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Spor Endüstrisinin Yarattığı Katma Değerin Ayrıştırma Analizi
ile İncelenmesi: Türkiye örneği

Özet:
Bu çalışmada, Türkiye’de spor endüstrisinin diğer endüstriler içerisindeki yeri, yıllar itibariyle
gelişimi ve yarattığı katma değer incelenmektedir. Spor endüstrisinin GSYİH içerisindeki
yerinin Ayrıştırma Analizi ile araştırıldığı bu çalışma, Türkiye’de spor endüstrisinin milli gelir
içerisindeki payını inceleyen ilk çalışma niteliğindedir. 2010-2015 dönemi verilerini kapsayan
ve 2015 yılının baz yılı olarak alındığı Ayrıştırma Analizinde, spor endüstrisi kapsamında yer
alan sektörlerin faaliyet hacmi TÜİK tarafından yayınlanan NACE REV2 sınıflandırılmasından
elde edilmiştir. Analiz sonuçları, Türkiye’de spor endüstrisinin GSYİH içerisindeki payının ve
spor endüstrisi istihdamının söz konusu dönemde iki kat arttığını göstermiştir. Bununla birlikte,
spor endüstrisinin; üretkenlik artışı bakımından diğer endüstrilerden daha iyi bir performans
göstererek, diğer sektörlerde ortaya çıkan negatif yapısal değişime azaltıcı yönde katkısı
olmuştur.
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