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Taraftarın gönlü zengin, bütçesi sınırlı   
 

 Onlarla gülüyor, onlarla üzülüyoruz. Hatta babadan oğula geçen bir miras olarak 
görüyoruz. Peki onlara ne kadar destek verebiliyoruz? Türkiye’nin en büyük izinli 
veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight, yaptığı araştırmada 
milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen futbol takımlarına taraftarlarının verdiği 

desteği araştırdı. DORinsight’ın “Futbol Araştırması”na göre katılımcıların yüzde 
55’i, gönül verdikleri takım için sadece 100 TL’ye kadar bir bütçe ayırabiliyor. 

Bütçede en büyük pay yüzde 31 oranında lisanslı takım ürünleri olurken, ikinci 
sırada yayıncı kuruluş abonelikleri, üçüncü sırada ise kafede maç izleme geliyor. 

 
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight, “Futbol 
Araştırması” ile önemli gündem maddelerinden futbola ayrılan bütçeyi araştırdı ve çarpıcı 
sonuçlara ulaştı. 10 bin 485 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada Türk futbolseverlerin tuttukları 
takım için ne kadar bütçe ayırdıkları soruldu. Araştırmada yaklaşık 100 TL’ye kadar bütçe 
ayıranların oranı yüzde 55. Araştırmaya katılanların yüzde 24’ü 101 ile 500 TL arasında, yüzde 
11’i ise 501 ile 1000 TL arasında bütçeyi futbol için ayırıyor. Futbola 1001 ile 5000 TL arasında 
bütçe ayıranların oranı yüzde 9. Araştırmaya katılanların yüzde 1’i ise taraftarı olduğu takım için 
5000 TL’nin üzerinde bütçe ayırıyor.  
 

Tuttuğunuz takım için yıllık ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? 
 

0-100 TL %55 
101-500 TL %24 

501-1.000 TL %11 
1.001-1.500 TL %3 
1.501-2.000 TL %3 
2.001-3.000 TL %2 
3.001-5000 TL %1 

5.001 TL ve üzeri %1 
 
 
En fazla parayı lisanlı takım ürünlerine harcıyoruz 
 
Futbol için ayrılan bütçelerin nasıl harcandığına gelince… Birinci sırada yüzde 31 ile lisanslı 
takım ürünleri geliyor. Bu ürünleri bütçede yüzde 28 ile yayıncı kuruluş giderleri takip ediyor. 
Futbol severlerin büyük çoğunluğu Digitürk, D-smart, Tivibu gibi yayıncı kuruluşlara abone olup 
takımını buralardan takip etmeyi tercih ediyor. Bütçenin yüzde 20’si kafede maç izleme, yemek-
ulaşım gibi harcamalara, yüzde 17’si maç bileti-kombine bilet alımına, yüzde 4’ü ise deplasman 
ve yurt dışı maçı harcamalarına ayrılıyor. 
 
 



                          
 

 

 
 

 
  

Futbol için ayrılan bütçenin dağılımı 
Lisanslı takım ürünleri %31 
Yayıncı kuruluş gideri  %28 

Kafede maç izleme, yemek-ulaşım vb. %20 
Maç bileti-kombine bilet %17 

Deplasman ve yurt dışı maçı harcamaları %4 
 
 
 
 
 
 
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 
iş birliği yaparak, yurt içi ve yurt dışı 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 metotlarına uygun olarak yürütülmektedir. 
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