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Basın Bülteni

FUTBOLDA Şİ

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
veritabanına sahip online ara
Futbolda Şiddet ve Taraftarlık Ara
Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yapılan ara

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 77’si, geçmi
mukayese edildi
artığını düşünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kadınlarda daha yüksek. 

Yapılan araştırmaya
eksikliği”  ile”Eğ
artıran nedenlerin ba
“Hakemlerin, federasyonun yanlı
fikir ayrılıkları”, 
açıklamaları”, 
mensuplarının eğ
TV ve medya yayınları”, 
32’si “Stadyumların giri
“Stadyumların çevresi ve müsabaka süreçlerdeki kolluk kuvvetle
verdi. 

 “Futboldaki şiddetin önüne geçilebilmesi için sizce ne tip tedbirler alınmalıdır?” 
sorusuna ise katılımcıların 
uygulanması” cevabını verirken, 
alınmaması”, yüzde
yüzde 54’ü “Stadyum içi/dı
sistemi kurulması”, 
yüzde 40’ı “Sosyal me
yüzde 13’ü ise “Rakip taraftarın tribüne alınmaması” 

 

Basın Bülteni        

FUTBOLDA ŞİDDET VE HOLİGANİZM EĞİLİ
ARTIYOR 

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
veritabanına sahip online ara ştırma şirketi DORinsight tarafından 
Futbolda Şiddet ve Taraftarlık Ara ştırması gerçekle ş
Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yapılan ara ştırmaya; 

üstü 531 ki şi katıldı. 

tırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 77’si, geçmi
mukayese edildiğinde ülkemizdeki şiddet ve holiganizm e

şünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kadınlarda daha yüksek. 

ştırmaya göre katılımcıların yüzde 70’ten fazlası, “Spor kültürü 
”Eğitim ve hoşgörü eksikliğini” futboldaki şiddet ve holiganizmi 

artıran nedenlerin başında geldiğini belirtti. Bu soruya katılımcıların yüzde
“Hakemlerin, federasyonun yanlış kararları”, yüzde 46’sı “Taraftar gruplarının 
fikir ayrılıkları”, yüzde 44’ü “Kulüp yöneticilerinin şiddet arttırıcı,  tahrik edici 
açıklamaları”, yüzde 42’si “Stadyumlarda görev alan özel güvenlik 
mensuplarının eğitimsizliği”,  yüzde 40’ı “Sosyal medya ağlarındaki tartı
TV ve medya yayınları”, yüzde 38’i “Spor kanunlarının uygulanmaması”,  
32’si “Stadyumların giriş ve çıkışlarındaki kontroller”, 
“Stadyumların çevresi ve müsabaka süreçlerdeki kolluk kuvvetle

şiddetin önüne geçilebilmesi için sizce ne tip tedbirler alınmalıdır?” 
sorusuna ise katılımcıların yüzde 73’ü “Adli cezaların arttırılması ve 
uygulanması” cevabını verirken, yüzde 66’sı “Alkollü taraftarların tribüne 

yüzde 58’i “Bireysel T.C. kimlik numarası ile e
54’ü “Stadyum içi/dışı eğitimli özel güvenlik”, yüzde

sistemi kurulması”, yüzde 40’ı “Toplu bilet satışlarının-dağıtımının olmaması” ,  
40’ı “Sosyal medya ağlarındaki tartışmalar/ TV ve medya yayınları”, 
13’ü ise “Rakip taraftarın tribüne alınmaması” şeklinde cevap verdi. 
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İ ĞİLİMİ GİDEREK 

Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye’nin en büyük izinli 
irketi DORinsight tarafından 

gerçekle ştirildi. 25 -26 
ştırmaya; 18 yaş 

tırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 77’si, geçmiş yıllar ile 
iddet ve holiganizm eğiliminin 

ünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kadınlarda daha yüksek.  

70’ten fazlası, “Spor kültürü 
şiddet ve holiganizmi 

ini belirtti. Bu soruya katılımcıların yüzde 47’si  
46’sı “Taraftar gruplarının 

şiddet arttırıcı,  tahrik edici 
42’si “Stadyumlarda görev alan özel güvenlik 

ğlarındaki tartışmalar/ 
38’i “Spor kanunlarının uygulanmaması”,  yüzde 

larındaki kontroller”, yüzde 19’u ise 
“Stadyumların çevresi ve müsabaka süreçlerdeki kolluk kuvvetleri” cevabını 

iddetin önüne geçilebilmesi için sizce ne tip tedbirler alınmalıdır?” 
73’ü “Adli cezaların arttırılması ve 

66’sı “Alkollü taraftarların tribüne 
58’i “Bireysel T.C. kimlik numarası ile e-bilet satılması”,  

yüzde 52’si  “Yüz tanıma 
ğıtımının olmaması” ,  

malar/ TV ve medya yayınları”, 
şeklinde cevap verdi.  
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Galatasaraylı taraflar yüz tanıma sistemi kurulması nı daha çok 
istiyor 

Araştırma sonuçlarına göre; Galatasaraylı taraftarları
taraftarların ise 43’ü yüz tanıma sistemi kurulmasını istiyor. Tedbirler arasında 
“Bireysel T.C. kimlik numarası ile e
yüzde 34’ü 18-34 ya

DORinsight Hakkında;

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, düny

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜA

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 

olarak yürütülmektedir.

 

Galatasaraylı taraflar yüz tanıma sistemi kurulması nı daha çok 

tırma sonuçlarına göre; Galatasaraylı taraftarların yüzde
taraftarların ise 43’ü yüz tanıma sistemi kurulmasını istiyor. Tedbirler arasında 
“Bireysel T.C. kimlik numarası ile e-bilet satılması” şeklinde cevaplayan ki

34 yaş arasında, yüzde 62’si ise İstanbul’da yaş

DORinsight Hakkında; 

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

Online araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, dünyanın en büyük online 

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜA

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 

olarak yürütülmektedir. 

Galatasaraylı taraflar yüz tanıma sistemi kurulması nı daha çok 

yüzde 60’ı, Fenerbahçeli 
taraftarların ise 43’ü yüz tanıma sistemi kurulmasını istiyor. Tedbirler arasında 

şeklinde cevaplayan kişilerin 
stanbul’da yaşıyor. 

Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı 

üyesiyle Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. 

anın en büyük online 

araştırma gruplarıyla işbirliği yaparak, yurtiçi ve yurtdışı projeler için çözüm 

üretmektedir. DORinsight, Dünya Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye 

Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜAD’ın 

kurallarına, kalite standartlarına, etik düzenlemelerine ve bilimsel metodlarına uygun 


