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TÜRKİYE’DE FUTBOL, SİYASET VE MEDYA İLİŞKİSİ: 3 TEMMUZ 2011 
ŞİKE OPERASYONU HABERLERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM (1)

FOOTBALL, POLITICS AND MEDIA RELATIONS IN TURKEY: A 
CRITICAL VIEW TO THE MATCH-FIXING OPERATION NEWS IN 3 

JULY 2011

Raci TAŞCIOĞLU1, Burak CEYLAN2

1Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Erzurum / Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Erzurum / Türkiye

Öz: Futbolun siyaset ve medya birlikteliği uzun zamandır 
sorgulanan bir konu olmuştur. Siyasetin futbola etkisi ve 
medyanın futbolu dönüşüme uğratması tüm dünyada oldu-
ğu gibi Türkiye’de uzun zamandır tartışılmaktadır. Ancak 
bu tartışmalar yüzeysel olmaktan öteye geçemezken, ‘3 
Temmuz Şike Operasyonu’ gibi devasa boyutta bir olayın 
ülke gündemine oturmasından sonra durum değişmiştir. Bu 
tarihten sonra futbol dışı etkenlerin, futbola olan etkisi üzerine 
verimli tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu operasyon 
için Türk futbolunun miladı denilebilir. Ancak medya kuru-
luşlarının bu miladı ele alışı çok farklı şekillerde olmuştur. 
Bazı medya kuruluşları soğukkanlı tavrını bir nebze olsun 
korurken, kimi medya kuruluşları ise gündemi belirlemek 
için popülist tarzda hareket etmişlerdir. Bu bağlamda, 
bu konunun medya tarafından ele alınış şekilleri analiz 
edilmeye değer görülmüştür. Çalışma kapsamında farklı 
ideolojik duruşlara sahip Milliyet, Türkiye ve Cumhuriyet 
gazetelerine ek olarak bir de spor gazetesi olan Fotomaç 
incelenmektedir. Bu gazetelerin ana sayfalarında şikeyle ilgili 
haberlerdeki yazılı ve görsel materyaller analiz edilmekte ve 
gazetelerin konuya yaklaşımlarındaki ortak ve farklı yönler 
irdelenmektedir. Çalışmada ayrıca, Türkiye’deki futbolun 
siyaset ve medya ile olan ilişkisinin tarihsel arka planına 
ışık tutulmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Siyaset, Medya, Şike, Yazılı 
Basın, Eleştirel Yaklaşım

Abstract: The association of football with politics and 
media in Turkey is a subject of discussion for a long time. 
The effect of politics on football and it’s conversion by 
media is discussed for a long time in Turkey as well as in 
the world. However, these discussions were unable to go 
beyond groundling. After the significant event called ‘3 
July Match-fixing Operation’ came to the fore, the situation 
changed. Thereafter, productive disccussions about out of 
factors’ effects on football was appeared. This operation 
can be regarded as a milestone in football of Turkey. 
However, channels approached to this milestone in many 
different ways. Some of them remained objective to some 
extent while others act with a populist manner for agenda 
setting. Approaches of the media on the subject resembling 
‘black hole’  has seen valuable to analyse. In addition to the 
Milliyet, Turkiye and Cumhuriyet, the newspapers which 
have different ideologic attitudes, a sporting paper named 
Fotomaç is analysed within the context of research. Visual 
and written materials about match-fixing news in the front 
pages of these newspapers is analysed and both similar and 
different aspects between the approaches to the subject is 
examined. In addition to these, historical background behind 
the relationship between football with politics and media 
in Turkey is tried to be enlightened

Key Words: Football, Politics, Media, Match-Fixing, Written 
Media, Critical Approach
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
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GİRİŞ

Futbol, şüphesiz kitleleri peşinden sürükleyen 
en büyük spor etkinliğidir. Futbolun gücü öy-
lesine büyüktür ki bazen yaşanan savaşların 
seyrini bile etkilemektedir. Futbolun böylesi-
ne bir güce sahip olduğunu öğrendikten sonra 
akıllara bazı sorular gelmektedir. Peki, fut-
bolun bu gücü nereden gelmektedir? Futbol, 
insanlar için neden böylesine önemlidir? Fut-
bol, insanların hayatında neden bu denli be-
lirleyici bir güçtür? Akıllara gelen bu sorulara 
verilen cevapların tümü eksik olmakla birlik-
te hepsi doğrudur. Çünkü futbol bir tecrübe 
alanıdır. Her tecrübe biraz eksik, biraz taraflı 
olduğu için yukarıdaki soruları tam anlamıyla 
cevaplamak mümkün değildir.

3 Temmuz 2011 günü Türk futbolu en büyük 
tecrübelerinden birini deneyimlemeye başla-
mıştır. Ülke tarihinin gördüğü en büyük şike 
operasyonuna bu tarihte başlanmış, başta 
Aziz Yıldırım olmak üzere birçok şahıs ope-
rasyon kapsamında gözaltına alınmıştır. Yaşa-
nan olayın büyüklüğü ile orantılı bir biçimde 
medya kanalları konuyu haberleştirmeye ve 
yorumlamaya başlamıştır. Ancak operasyo-
nun sıcaklığı biraz dindikten sonra farkı tar-
tışmalar yaşanmaya başlamıştır. Operasyonun 
yapıldığı ilk tarihlerde konu sportif açıdan ele 
alınırken, daha sonraları ise hukuki ve siyasi 
argümanlar üzerinden tartışmalar yaşanmış-
tır. Bu değişim aynı zamanda şike operasyo-
nunun geçirdiği değişimi de göstermektedir. 

Tüm bu değişimlerin gerçekleştiği dönemler-
de medya, gündemi oluşturma ve yönlendir-
me kısmında büyük bir rol üstlenmiştir. Med-
yanın üstlendiği bu rol liberal medya anlayışı 
açısından yadırganacak bir durum değildir. 
Ancak konuyu eleştirel bir perspektiften ele 
alındığında, medyanın ‘şike operasyonu’ sü-
recindeki tutum ve davranışları şüphe uyan-
dırmaktadır. 

‘Şike operasyonu’ veya ‘şike davası’ olarak 
adlandırabileceğimiz süreci ‘kara delik’ ola-
rak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Bu sü-
reç öylesine güçlü bir çekim gücüne sahip 
olmuştur ki, futbolun etrafında kümelenmiş 
olan siyaset, hukuk ve medya gibi konuların 
hepsi ister istemez bu sürece dâhil olmuştur. 
Bu ‘kara delik’ etrafında şekillenen süreçte, 
özellikle medyanın duruşunda göze çarpan 
bazı noktalar vardır. Özellikle yazılı basın 
üzerinden konu ele alındığında farklı ideo-
lojilere sahip gazetelerin tuhaf bir benzerliği 
vardır. Bazı bölgelerde aynı bayiden bile te-
min edilmesi zor gazetelerin, şike operasyo-
nu sürecindeki ortak tutumları hayret verici 
düzeydedir. Haberin ‘gerçekliğin yeniden in-
şası’ olarak kabul edildiği bu günlerde, farklı 
ideolojik tabanlara dayanan gazetelerin ‘şike 
operasyonu’ konusundaki ortak ‘gerçeklik in-
şaları’ üzerinde durulması gereken bir benzer-
liktir.

Bu çalışmanın temel amacı yaşanan ‘şike 
operasyonu’ sürecinin yazılı basındaki yer 
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alış şeklini, gazetelerin birbiri arasındaki 
benzerlikleri eleştirel bakış açısıyla incele-
mektir. Ancak bu yapılırken tüm olup biten 
sadece ‘şike operasyonu’ çerçevesinde değer-
lendirilmeyecektir. Bu çalışma aynı zamanda 
futbolun siyaset ve medya ile olan ilişkisini 
irdelemektedir. Futbol en başından itibaren 
bir ‘deneyim alanı’ olarak ele alındığı için, 
futbolun siyaset ve medya ile olan ilişkisini 
yok saymak çalışma için eksik sonuçlar ve-
recektir. Simon Kuper’in (2003) iddia ettiği 
gibi ‘Futbol asla sadece futbol değildir’dir. 
Bu iddiadan yola çıkarak ‘futbolda şike asla 
tek başına futbolla alakalı değildir’ demek 
yanlış olmayacaktır. 

Futbolun ülke topraklarında geçirdiği serü-
ven, aynı zamanda futbolun siyaset ve med-
ya ile olan birlikteliğinin serüvenidir. Futbol 
ülke topraklarına olağanüstü şartlarda girmiş 
ve bir süre olağanüstü şartlarda varlığını sür-
dürmüştür. Ancak siyasi şartların değişmesi 
futbolu da beraberinde değiştirmiştir. Osman-
lı Devleti’nin son dönemlerinden günümüze 
dek yaşanan siyasi değişimlerin çoğu futbola 
da yansımıştır. Aynı şekilde medya da siyasi 
değişimlerle birlikte futbolla farklı birlikte-
likler kurmuştur. Bu bakımdan ele alınca fut-
bol, siyaset ve medyayı birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Özellikle futbol üzerinden 
yapılacak her çalışma ve tartışma bir nokta-
dan sonra içinde siyaseti ve medyayı içermek 
zorundadır. Futbolu sadece bir boş zaman 

etkinliği veya popüler bir spor olarak düşün-
mek yanıltıcı olacaktır. Çalışma kapsamında 
futbolun hem siyaset ile hem de medya ile 
kurduğu ilişki dönemlere ayrılarak incelenip, 
sonuç bölümü için bir altyapı oluşturulacak-
tır. Oluşturulan altyapı sayesinde, yaşanan 
‘şike operasyonu’ süreci zihinlerde daha net 
bir karşılık bulacaktır.

Yöntem 

Çalışma kapsamında futbolun hem tarihsel 
gelişimi hem de siyaset ve medya ile olan 
ilişkisinin temellerinin kavranabilmesi için 
literatür taraması yapılmıştır. Literatür tara-
ması çalışmanın kapsamını genişletmekle 
birlikte söylem analizi için gerekli olabilecek 
‘ardalan’ bilgisine kaynak niteliğinde veriler 
sağlamaktadır.

‘3 Temmuz Şike Davasının’ basında temsili 
üzerine yapılan bu çalışmada verilerin ana-
lizinde yöntem olarak Teun A. van Dijk’ın 
‘Söylem Analizi’ çözümlemesi modeli kul-
lanılmıştır. ‘Şike Davası’ devasa boyutta bir 
konudur. Bu dava kapsamında ülke futbolu 
üzerinden birçok konu tartışılmıştır. Yaşanı-
lan tartışmaların yazılı basındaki sunumunu 
eleştirel bağlamda analiz edebilmek için bu 
modelin en uygun yöntem olduğu düşünül-
müştür.

Haberi bir söylem olarak ele alan Van Dijk’ın 
söylem çözümlemesi modeline kısaca deği-
necek olursak, model iki bölümden oluşmak-
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tadır. İlk bölüm ‘makro yapı’dır. Makro yapı 
kendi içinde ‘tematik’ ve ‘şematik’ olmak 
üzere iki bölüme ayrılır. Başlık, alt başlıklar, 
fotoğraflar ve haber girişleri ‘tematik’ bölüm-
de incelenirken, durum ve yorumlar ise şema-
tik çözümleme bölümünü oluşturmaktadır. 
Durum ve yorumlama kısmında haber met-
ninde yer alan göndermelere, ardalan bilgisi-
ne, haber kaynaklarına bakılır. Modelin ikinci 
kısmını ise ‘mikro yapı’ oluşturur. Bu bölüm 
aslında analizin anlamsal düzeyini oluşturur. 
Kelime seçimleri, bölgesel uyum, haberin re-
toriği gibi çözümlemeler mikro yapı kısmın-
da yer alır (Özer, 1997: 6).

Analiz boyunca van Dijk’ın söylem çözümle-
mesinde yer alan mikro ve makro yapılar üze-
rinden ana (birinci) sayfaları incelenmiştir. 

Örneklem

Çalışma kapsamında, Türkiye’de ulusal ya-
yımlanan günlük gazete evreni baz alınarak, 
farklı ideolojik duruşlara sahip Türkiye, Cum-
huriyet ve Milliyet gazeteleri ile ayrıca, üç 
büyükler ağırlıklı futbol haberleriyle öne çı-
kan ve günlük bir spor gazetesi olan Fotomaç 
da çalışmanın örneklemine dahil edilmiştir. 
Spor gazetesini örnekleme dâhil edilmesi-
nin sebebi spor(futbol) basınının konuyu ele 
alış şeklini göstermektir. Bu bakımdan spor 
gazetesinin seçimi bilinçli bir tercihtir. Şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Temmuz 
2011 tarihinden itibaren 15 gün boyunca ga-

zetelerin ana sayfaları incelenerek şikeyle il-
gili haberler analiz edilmiştir. 

‘Şike operasyonu’ haberlerinin yazılı basın-
da yer almaya başladığı ilk günden itibaren 
toplumun ilgisi oldukça yüksek olmuştur. Ta-
raftarlık olgusu içinde hareket eden okurlar, 
yaşanan süreç hakkında daha fazla bilgi elde 
edebilmek için yazılı basına olağanın üstün-
de ilgi göstermiştir. Bu ilginin farkında olan 
gazetelerde şike haberlerini gazetelerinin ana 
sayfalarından eksik etmemiştir. Ancak şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Tem-
muz tarihinden kısa bir süre sonra, gündemi 
değiştirecek bazı olayların yaşanması nede-
niyle, gazetelerde farklı haberler ana sayfa-
larda manşet olmaya başlamıştır. Özellikle, 
14 Temmuz’da yaşanan terör olayı sebebiyle 
gazeteler ana sayfalarının büyük bir kısmını 
bu olaya ayırmaya başlamıştır. Ancak şike 
haberleri ana sayfalarda daha ufak boyutlarda 
da olsa yer almaya devam etmiştir.  

Sadece ana sayfaların incelenmesinin sebe-
bi temel olarak Türk toplumun okuma alış-
kanlığı ile alakalıdır. Genellikle gazetelerin 
ilk sayfası ve spor sayfaları okunduğu için 
çözümlemenin ana sayfalar üzerinden iler-
lemesi çalışma için uygun görülmüştür. Ay-
rıca, toplumun gazete okuma alışkanlığının 
bu yönde olduğunu bilen gazeteler, okuyucu-
ların görüşlerini etkilemek ve yönlendirmek 
için ağırlıkla gündem oluşturacak konuları 
ana sayfalarında kullanırlar. Bu yüzden ana 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:338 K:388
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

132

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

sayfalar, haber metinlerinin çözümlenmesin-
de önemli bir yere sahiptir.

TÜRKİYE’ye FUTBOLUN GELİŞİ

Modern futbolun ülke topraklarına girişi 19. 
Yüzyıl’ın sonlarına denk gelir. İngiltere ile 
ticari ilişkilerin çokluğundan dolayı, futbol 
günümüz Türkiye sınırlarına diğer ülkelere 
göre çok erken bir tarihte gelmiştir. Liman 
kenti olmasından dolayı İzmir ve Selanik 
futbolun oynandığı ilk şehirler arasında yer 
almaktadır. “Bugüne kadar elde edilen bilgi-
lerden, ülkemiz topraklarında ilk futbol maç-
larının Selanik’te oynandığı anlaşılmaktadır. 
1877 yılında ise, İzmir’in Bornova çayırları 
futbolla tanışmıştır” (Arıpınar, 1992: 11). 
1894 yılına gelindiğinde ise ‘Football Club 
Smyrna’(İzmir Futbol Kulübü) adı altından 
bir kulüp kurulmuştur. Bu kulüp Türkiye’de 
resmi tüzüğü olan ilk resmi futbol takımı 
özelliği taşımaktadır (Demir ve Talimciler, 
2015: 53). 

Türk gençleri futbol için oldukça heveslidir-
ler. Ancak yerleşik bazı dini inanışlar ve bas-
kıcı rejim yüzünden futbol oynayamamak-
tadırlar. Her şeye rağmen 1899 yılında Fuat 
Hüsnü Kayacan, Reşat Danyal Bey ve birkaç 
arkadaşı ‘Black Stocking’ (Siyah Çoraplılar) 
adında ilk Türk futbol takımını kurmuşlardır. 
Ancak bu kulüp oynadıkları ilk maçın ardın-
dan ani bir baskına uğramış ve bunun sonu-
cunda kapatılmıştır (Arıpınar, 1992: 13). 

Baskıcı rejimin zayıflaması ile birlikte futbol 
daha bir özgür ortama sahip olmuştur.1905 
yılında Mektebi Sultani ’de eğitim gören 
gençlerden oluşan bir grup bir araya gelerek 
Galatasaray’ı kurmuştur. Kuruluş amaçların-
da dikkati çeken bir nokta vardır. Kurulan bu 
yeni futbol takımı kendine amaç olarak Türk 
olmayan takımları yenmeyi seçmiştir. Tarihin 
o dönemki akışına bakıldığında, tüm dünyada 
esen milliyetçilik rüzgârı görüldüğü üzere bir 
futbol takımının kuruluş amacını doğrudan 
etkilemiştir. 1900’li yılların ilk çeyreğinde 
Türkiye’de kurulan futbol takımlarında bu 
amaç, örtülü ya da açık bir şekilde varlığını 
hissettirmektedir. 

Galatasaray’ı takiben birçok kulüp futbol ha-
yatına daha cesur adımlarla adım atmaya baş-
lamıştır. Bu cesur adımlardan biri de Fener-
bahçe Kulübü’dür. Fenerbahçe’nin kuruluş 
hikâyesi diğerlerine her ne kadar benzer olsa 
da var olan bazı özellikleri sayesinde diğer 
takımlardan ciddi derecede ayrılmaktadır. İlk 
olarak kulübün kurucuları “prestijli bir Fran-
sız koleji olan St. Joseph‟in Türk öğrenci-
leri arasından” çıkmış insanlardı (Goldblatt, 
2006: 169). Saray erkânı ile bir bağları yoktu. 
Bir diğer farklılık ise, dönemindekilerin aksi-
ne Fenerbahçe daha fazla toplumsal tabakaya 
sesleniyordu. “Fenerbahçe’nin bu dönemde 
Galatasaray’a kıyasla çok daha dışa açık ve 
kitlesel bir kulüp olduğu rahatlıkla söylenebi-
lir” (Irak, 2013: 39). Günümüze kadar ulaşan 
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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin kökleri 
de yine bu tarihlerde atılmıştır.

Yaşanan onca zorluğa rağmen futbol, ülke 
topraklarına köklerine salmış ve günümüze 
kadar gelmiştir. Diğer ülkelerin aksine mo-
dern futbol Türkiye’de birçok zorlukla karşı-
laşmıştır. Ancak gençler futbola olan sevgile-
rine sahip çıkarak, futbol kültürün oluşmasın-
da büyük başarılar elde etmişlerdir.

TÜRKİYE’de FUTBOL ve SİYASET 
İLİŞKİSİ 

Futbol, Türkiye topraklarına girdiği andan 
itibaren sürekli gelişme göstermiştir. Bu geli-
şim beraberinde birçok yeniliği ve ilişkiyi ge-
tirmiştir. Bu gelişme ve ilişkiler toplumsal ve 
siyasal olaylardan bağımsız değildi. Özellikle 
siyasi mevcut durumun değişmesi ile futbol-
da bazı değişimlere uğruyordu. Bu değişi-
min yaşanması da gayet normaldir. Çünkü II. 
Meşrutiyetten itibaren siyasetin futbola olan 
ilgisi aşikârdır. Siyasi kadroların futbolun 
kitleleri harekete geçirme özelliğinin farkın-
da olmalarından dolayı, futbol ile siyaset bağı 
kopmamak üzere ilk olarak II. Meşrutiyet 
yıllarında kurulmuştur. O tarihten günümü-
ze kadar siyasal hayatta ki önemli değişimler 
futbol için birer dönüm noktaları olmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ki 
geçen sürede yaşanan siyasal olayları düşün-
düğümüzde, yaşananların hepsi futbola bir iz 
bırakmıştır. Futbol ve siyaset ilişkisini, yaşa-

nan toplumsal ve siyasi olaylardan bağımsız 
olarak ele almak yanlış olacağından, dönem-
lere ayırarak incelemek daha aydınlatıcı so-
nuçlar verecektir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında futbol, spor po-
litikalarında özel bir yere sahip değildir. Bu 
yıllarda öncelik beden terbiyesi üzerinden 
ülke gençlerinin birer ‘yağız ve gürbüz’ ev-
lat olmasıdır (Akın, 2005: 99). Erken Cum-
huriyet döneminin spor politikalarında öncü 
olan cemiyeti kuşkusuz Türkiye İdman Ce-
miyetleri İttifakı’dır. 1922 yılında kurulan bu 
cemiyet çok sporlu bir yapıya sahipti. Kuru-
culuğunu Ali Sami Yen’in üstlendiği cemi-
yet “Türkiye’nin ilk çok kulüplü, çok sporlu 
ulusal spor yönetimi örgütlenmesidir” (Fişek, 
1985: 94). Teşkilatın kurucuları her ne kadar 
futbol dünyasından gelseler de, teşkilat tama-
mıyla futbol amaçlı kurulan bir teşkilat değil-
dir. Bu yönü ile de rejimin spor politikaları ile 
tam bir uyum içerisindedir. Cemiyet kendine 
amaç olarak “gençlere cazip bir faaliyet saha-
sı temin eyleyerek onların içkiden, kumardan 
ve muhtelif suiistimallerden uzaklaştırmasını 
temin ve böylece sıhhat ve umumi ahlakı ıs-
lah etmek” olarak benimsemiştir (Akın, 2005: 
609). Cemiyetin çalışmaları sayesinde 1923 
yılında Türkiye’nin ilk resmi futbol birliği 
olan Türk Futbol Federasyonu (TFF) kurul-
muştur. Bu federasyon ilk olarak uluslararası 
müsabakalarda boy göstermek için FIFA’ya 
başvurmuştur. Türkiye 21 Mayıs 1923 tari-
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hinde FIFA’ya kabul edilmiştir. Her ne kadar 
sağlık vurgusu Cumhuriyetin ilk yıllarında 
baskın olsa da, hem siyasi kadrolar hem de 
futboldaki yönetici kadrolar ilişkilerini yeri 
geldiğinde kullanmak için sıkı tutmuşlardır. 
Futbol kulüplerinin stat meselelerinin çözü-
münde ‘sıkı tutulan’ ilişkiler büyük bir rol 
oynamıştır. Sırasıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş 
kulüpleri siyasiler ile kurdukları ilişkiler sa-
yesinde stat meselesini kalıcı olarak çözmüş-
tür. Bu kalıcı çözümün ileride kaybolmaması 
için futbol kulüpleri, siyasiler ile bağlarını 
hiçbir zaman koparmamıştır.

Çok partili düzene geçişle birlikte ülke fut-
bolu tam anlamıyla bir yükselişe geçmiştir. 
Futbol 1950’ler ile birlikte diğer dönemlere 
göre çok daha popülerdi. Günlük sohbetlerde 
futboldan daha çok söz ediliyordu. “Futbolun 
bu popülariteyi yakalamasının başlıca iki ne-
deni, tek parti döneminin bittiği ve Demokrat 
Parti’nin iktidara geldiği Türkiye’de siyasi 
ve ekonomik koşulların futbola yansıması 
ve ulusal basının ortaya çıkmasıydı” (Kılıç, 
2006: 21).  Bu iki neden ile birlikte futbol 
sevgisinde bir patlama yaşandığı kolaylık-
la söylenebilir. Demokrat Parti döneminde, 
ülke futbolunda ortaya çıkan en büyük yeni-
lik profesyonelleşmenin önünün açılmasıdır. 
TFF’nin 21 Eylül 1951 tarihinde yayınladığı 
talimatname ile kulüplerin profesyonel ola-
rak örgütlenmelerinin önü açılmıştır. 61 mad-

delik talimatnamenin en önemli maddeleri 
aşağıdaki gibidir:

•	 Altı profesyonel takım kurulduğu takdirde, 
profesyonel bir lig kurulacaktı.

•	 Profesyonel takım kuracak amatör kulüp-
ler, ayrıca bir de amatör genç takım kura-
caktı.

•	 Sözleşme süresi 1 ile 5 sene arasında ola-
caktı.

•	 Profesyoneller senede 2.500 ile 6.000 lira 
ücret alacaklardı.

•	 Bir amatör, profesyonel olmak istediğinde 
sözleşme bedelinin üçte birini ayrıldığı ku-
lübüne ödeyecekti.

•	 Profesyoneller yıllık sözleşmelerindeki 
bedeller üzerinden kulüpleri tarafından 
ölüm, hastalık ve kaza sigortasına bağla-
nacaklardı.

•	 Profesyonellerin transfer ayı Temmuz ola-
caktı. 

•	 Profesyonel ve amatör takım kuran kulüp-
ler bilançolarını teşkilata verecekler ve 
her zaman için denetime tabi tutulacaklar-
dı (Gökaçtı, 2008: 192-193).

Futbolda profesyonelleşme ile birlikte kulüp-
ler, eskiye oranla daha güçlü ekonomilerin 
peşine düşmeye başlamıştır. Bunun yolunun 
tek başına siyasiler olmadığının farkına va-
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ran kulüpler, yönetimlerinde iş adamlarına 
yer vermeye başlamıştır. Demokrat Parti ile 
liberal politikalara geçiş, kulüpleri de liberal 
anlayışa yöneltmiştir. Artık kulüpler için ba-
şarının sırrı güçlü ekonomiler olmuştur. 

27 Mayıs 1960 tarihi, artan Ordu-Demokrat 
Parti geriliminde bir dönüm noktası olmuştur. 
Ordu yönetime el koyarak DP iktidarına son 
vermiştir. Bu darbenin siyasi, toplumsal ve 
ekonomik alana birçok etkisi olmuştur. An-
cak çalışma açısından önemli olan darbenin 
futbol alanına etkisidir. İlk bakışta askeri bir 
darbenin futbol alanına ne tür bir etkisi olabi-
lir tarzında görüşlerin olması gayet normaldir. 
Bir bakıma da gerçek bu şekildedir. Ancak 
futbolun tarihten beri süregelen popülerliği 
ve kurduğu ilişkiler yüzünden bu gerçeklik 
geçerliliğini kaybetmiştir. 1960 Askeri darbe-
sinin futbol adına da sonuçları olmuştur.

Askeri müdahalenin futbolu ilgilendiren ilk 
sonuçlarından biri Futbol Federasyonunun 
üyelerinin istifaya zorlanmasıdır. İstifa eden 
üyelerin yerine asker üyeler getirilmiş, Fut-
bol Federasyonunun başına ise Albay Muhte-
rem Özyurt gelmiştir. Federasyonda yapılan 
bu değişikliğin, askeri yönetimin futbolu kul-
lanacağının işaretlerinden biri olduğu söyle-
nebilir. Nitekim öyle de olmuştur. “27 Mayıs 
İhtilali’nden 12 gün sonra Ankara’da Türki-
ye-İskoçya milli maçı oynanmıştır (Atabe-
yoğlu, 1991: 287). Maçtan önce futbolcularla 
konuşan Cemal Gürsel, maçın anlam ve öne-

mini futbolculara anlatmış, onlardan söyle-
diklerinin farkında olarak mücadele etmele-
rini istemiştir. 

Askeri müdahalenin ardından önemli futbol 
kulüpleri de nasibini almıştır. Demokrat Par-
ti Milletvekilleri ile sıkı ilişkiler içinde olan 
kulüpler ciddi şekilde tehdit edilmiştir. Özel-
likle Fenerbahçe Kulübü oldukça zor durum-
da kalmıştır. Neredeyse kapatılmasına kadar 
gidebilecek bir süreç “FB kulübünün yüksek 
rütbeli askerler arasında da taraftarlarının ol-
ması” sebebiyle ucuz atlatılmıştır (Irak, 2013: 
64). Darbenin ardından futbol kaldığı yerden 
etkinliğine devam etmiştir.

1970’lere gelindiğinde futbol adına değişen 
bir şey yoktu. Futbol yine en popüler spor ola-
rak hayatına devam ediyordu. Ancak 70’lerin 
toplumsal ve ekonomik hayatı futbolu ciddi 
anlamda değişime zorluyordu. Bitmek bilme-
yen siyasi çekişmeler ve ülkeye uygulanan 
ambargo futbol kulüplerinin birtakım önlem-
ler almasına yol açtı. Önlemlerin ilki futbol 
ve siyaset ilişkisi ile ilgiliydi. Futbol kulüple-
ri bu döneme kadar siyasetle olan ilişkilerini 
sıkı tutmuş, kulüp başkanı ve yöneticilerini 
siyasilerden seçmeye özen göstermişti. Ancak 
1970’lerin Türkiye’sinde iktidar dengelerinin 
değişkenlik göstermesi, kulüpleri siyasiler-
den uzaklaştırıp iş adamlarına yaklaştırmıştır. 
Bu hamlenin kulüpler adına ekonomik yara-
rı da yüksek oluyordu. İş dünyasından gelen 
başkanlar ve yöneticiler sayesinde kulüpler 
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kendilerine ekonomik çıkar sağlayabiliyordu. 
Ülkeye uygulanan ambargo yüzünden bozu-
lan ekonomik şartlarda, iş dünyasından gelen 
başkanlar kulüpleri adına tüm imkânlarını 
kullanıyordu. Başta Fenerbahçe olmak üzere 
Beşiktaş ve Galatasaray’da 1970’lerde kulüp 
başkanlarını iş dünyasından seçmeye başladı-
lar. Futbol kulüplerinin bu dönemde ekono-
mik kaygılardan dolayı yaptıkları bir başka 
şey ise formalarına reklam almaya başlama-
larıdır. “Bu uygulama ile daha sonraki yıl-
larda kulüplere büyük kazanç kapısı açacak 
olan forma reklamları futbol/spor sahalarında 
boy göstermekte ve kulüpler ile taraftarları-
nın arasına bir ‘başkası’ girmeye başlamış ol-
maktadır” (Talimciler, 2005: 169).

Türkiye’de futbol-siyaset ilişkisini derinleşti-
ren ve dönüştüren bir diğer gelişme ikinci kez 
yine bir askeri darbe olmuştur. 12 Eylül darbe 
sürecinde futbol kulüpleri ciddi anlamda bir 
tedirginlik yaşamamıştır. Öyle ki, darbeden 
yalnızca bir hafta sonra futbol ligleri kaldı-
ğı yerden devam etmiştir. Darbe yönetiminin 
geri çekilmesiyle birlikte futbol çok farklı bir 
yapıya bürünmüştür. Özellikle Turgut Özal’ın 
iktidara gelmesiyle futbol günümüzdeki şek-
lini almaya başlamıştır.

1980’ler itibari ile devletin spor politikasın-
da ciddi bir değişim söz konusu olmuştur. 
“1980’lerde devletin spor politikalarını bi-
çimlendiren yaklaşım popülist ve faydacıdır. 
Bu bağlamda spor daha çok geniş kitleleri 

etkileme gücüne sahip popüler bir olgu ola-
rak kavramsallaştırılır. … Bu yeni yaklaşım, 
Özal hükümetinin spor politikalarının ve fut-
bol ile ilişkisinin temelini oluşturur” (Yarar, 
1999: 47). Bu temel, direkt olarak futbolun 
ülke sporunda öne çıkmasına ve siyasetin 
futbolu net bir şekilde kullanmasına yol aç-
mıştır. Bir bakıma üstü örtülü bir ilişki biçimi 
olan futbol ve siyaset ilişkisi, artık görünür 
hale gelecek ve birbirini inkâr etmeyecektir.

1980 sonrası oluşan güvensizlik ortamında si-
yasilerin ve siyasi partilerin hedeflerine ulaş-
ması, yani iktidarı ele geçirmesi kolay olma-
yacağı için eskisinden farklı olarak toplumla 
yeni güven ilişkilerinin kurulması gerekmiş-
tir. Bu noktada popüler kültürün öğeleri dev-
reye girerek güven zemininin oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. Bu önemli rolü oyna-
yan en önemli olgu futbol olmuştur. Toplum 
üzerindeki etkisi nedeniyle futbol, toplum ile 
siyasiler arasında zayıflayan güven ilişkisinin 
tekrar oluşturulması için bilinçli olarak kul-
lanılmıştır. Özellikle ANAP dönemi ile baş-
layan futbolun bu bilinçli kullanımı sayesin-
de futbol kulüpleri ve taraftarlar, potansiyel 
oy depolarına dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda 
ANAP hükümeti, üçüncü ligin tekrar kurul-
masına da öncülük etmiştir. Basının ‘poli-
tik lig’ olarak adlandırdığı üçüncü lig daha 
sonraları siyasi müdahalelerin çokluğundan 
dolayı müsabakaların sonuçlarından şüphe 



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:338 K:388
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

137

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

duyulan bir lig haline dönüşmüştür (Yarar, 
1999: 48-49).

Özal Hükümetinin futbolu kullanış biçimle-
rinden ilham alınarak, ülkede yaşanan terör 
meselesine çözüm için futboldan yararlanıl-
mıştır. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge-
lerinin ‘hassas’ yapısı göz önüne alınarak, bu 
yörenin takımlarına ‘özel’ ilgi gösterilmiştir” 
(Talimciler, 2005: 179). Özel ilginin karşılı-
ğını veren ilk kulüp Vanspor olmuş ve 93-94 
sezonunda birinci lige çıkmıştır. “Bölge açı-
sından Vanspor’un 1. Lige çıkması önemli 
bir olay haline gelmiştir. Fakat Vanspor’un 
1. Lig serüveni çok uzun sürmemiştir. … 
Bir süre çok üretken, büyük bir olay haline 
gelmiş, ancak Vanspor 1.Lig’de sadece dört 
sezon mücadele edebilmiştir” (Seçkin, 2008: 
270-271).

TÜRK YAZILI BASININDA FUTBOLUN 
YERİ 

Futbol, yaygınlaşmaya başladığı dönemler-
den itibaren yazılı basının ilgisini çekmiştir. 
İnsanların futbola olan bağlılıkları, gazete ve 
dergilerin futbola dair haber yapmalarını sağ-
lamıştır. Bu haberler aracılığıyla tuttukları ta-
kımlardan, oynanan maçlardan haberdar olan 
insanlar, gazetelerin tirajlarını belli oranda 
arttırmıştır. Yazılı basında artan tirajların et-
kisi ile gazete ve dergiler ilerleyen tarihlerde 
futbola fazlası ile yer vermeye başlamıştır. 
Günümüze kadar gelen bu süreçte futbol gün-

lük gazetelerin neredeyse vazgeçilmezi ol-
muştur. Aynı şekilde spor dergileri de futbolu 
kendilerine önemli bir dal olarak seçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde futbola 
bakış açısı oldukça kuşkuludur. Yabancı kö-
kenli olması ve dini bazı tartışmalara konu 
olduğu için futbol uzun bir süre gizli yapılan 
spor etkinliği olarak varlığını sürdürmüştür. 
Ancak II. Meşrutiyet’in ilanında sonra futbol 
adına biraz daha rahat bir ortam ortaya çık-
mıştır. Bu uygun ortamda Türk basınındaki 
ilk spor dergisi ‘Futbol’ yayın hayatına baş-
lamıştır. Derginin sahibi olan Üsküdarlı Meh-
met Burhaneddin Bey (Burhan Felek), sekiz 
sayfadan oluşan derginin tamamını kendisi 
yazmıştır. Dergide futbol haberleri ile birlikte 
güreş, eskirim, at yarışı, atletizm, izcilik, ha-
lat çekme gibi dönemin popüler diğer sporla-
rına da yer verilmiştir. Farklı spor türlerinden 
haberlerin de yer aldığı ‘Futbol’ dergisi, tam 
anlamıyla bir spor dergisi özelliği taşımakta-
dır.

Dergi yayın hayatına 28 Eylül 1910 tarihin-
de başlamıştır. İlk önce Türkçe ve Fransızca 
olarak yayınlanan dergi saha sonra tamamen 
Türkçe yayımlanmaya başlamıştır. Dergi ya-
yımlandıktan sonra beklenildiği üzere futbol 
üzerinden eleştiriler yapılmaya başlanmıştır. 
Futbolun gereksizliği ve kaba saba bir oyun 
olduğuna dair eleştirilere cevaben Mehmet 
Burhaneddin Bey dergide bir yazı yayımla-
mıştır. Bu yazıda her ne kadar karşı çıkanlar 
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olsa da futbolun Türkiye’de güçleneceğini ve 
bu savaştan başarı ile çıkacağını ileri sürmüş-
tür. Futbolun günümüzde ne kadar önemli bir 
yere sahip olduğu düşünülünce Mehmet Bur-
haneddin Bey’in futbol konusunda ne kadar 
haklı olduğu ortaya çıkmaktadır (Büyükbay-
kal, 2003: 40).

‘Futbol’ dergisi büyük umutlarla yayın haya-
tına başlasa da belki artan eleştiriler, belki de 
ekonomik yetersizlikler yüzünden sadece altı 
sayı çıkarılabilmiştir. ‘Futbol’, Türk yazılı 
basın tarihinin ilk spor dergisi olmasının yanı 
sıra, yabancı kökenli olan futbol terimlerini 
Türkçeleştirme çabası ile Türk futbolu adına 
önemli bir hizmette bulunmuştur.

‘Futbol’ dergisinin ardından sıra futbolun 
gündelik bir gazetede yer almasına gelmiştir. 
Türk futbolunda ilk kez yabancı bir futbol ta-
kımı Türkiye’ye müsabaka için 1911 yılında 
gelmiştir. Galatasaray’ın davetlisi olarak ge-
len Macar Tamşuar takımının Galatasaray ile 
yaptığı müsabaka, Tasvir-i Efkar gazetesin-
de haber olarak yer almıştır. Yapılan bu ha-
ber ile birlikte futbol, ilk kez gündelik yayın 
yapan bir gazetede yer almıştır. Futbolun ilk 
kez gündelik bir gazetede yayımlanması ile 
beraber diğer gazetelerde harekete geçmiştir. 
İstanbul dışındaki gazetelerde 1910’lu yıllar-
dan sonra sık sık futbol haberlerine yer ver-
meye başlamıştır. Yapılan haberler her zaman 
maçların sonuçları ya da anlatımları şeklinde 
olmamıştır. Bazen gazeteler yapılacak mü-

sabakaların öncesinde kalkacak vapurların 
kalkış saatlerini duyurmuştur. Yapılan bu tarz 
haberler toplumun futbola karşı artan ilgisini 
göstermektedir. Toplumun artan ilgisi ile bir-
likte futbol, her geçen gün günlük gazeteler-
de daha çok yer almaya başlamış ve rekabet 
halinde olan gazeteler fark yaratabilmek için 
futbolu öne çıkarmıştır. Özellikle ‘Tasvir-i 
Efkar’ ile rekabet halinde olan ‘İleri gazete-
si’, 1914 yılından itibaren spor haberlerine ve 
futbol maçlarına gazetesinde yer vermiştir. 
‘İkdam gazetesi’ ilk kez birinci sayfasına fut-
bol resmi ve futbol haberi vererek futbolun 
yazılı basın için önemini bir kez daha gös-
termiştir (Büyükbaykal, 2003: 41-44). Cum-
huriyetin ilanından Demokrat Parti dönemi-
ne kadar yazılı basında futbol yerini sürekli 
arttırmıştır. Ancak dönemin spor politikaları 
gereği futbol, büyük bir atılım gerçekleştire-
memiştir. 

1950’li yıllara gelindiğinde ise yazılı basın-
da sporun yeri oldukça artmıştır. Demokrat 
Parti’nin futbola verdiği destekle birlikte ya-
zılı basında futbol öncelikli konulardan biri 
olmuştur. Günlük gazetelerin nerdeyse tama-
mı spora özellikle futbola sayfalarında yer 
vermiştir. 1960’lar ile 1970’ler genel olarak 
benzer şekilde geçmiştir. Futbol, yazılı ba-
sında en çok yer alan spor etkinliği olmuş-
tur. Futbolun gazetelerdeki yeri arttıkça spor 
servislerinde çalışan gazetecilerin de sayısı 
artmıştır. 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

1980’lere gelindiğinde ise basın kuruluşla-
rı ticari işletmelere dönüşmeye başlamıştır. 
“Türk basını, mesleği gazeteci olmayan işa-
damlarının elinde birer işletme haline bürün-
müş ve ‘daha çok satma’ çabası mesleki kay-
gıların önüne geçmiştir” (Temiztürk, 2002: 
279-282). ‘Daha çok satma’ arzusuna cevap 
verebilmek için gazeteler spor haberlerinin 
yer aldığı sayfa sayılarını arttırmış ve içe-
riklerini daha ilgi çekici hale getirmişlerdir. 
Sporun bu denli önemli bir konuma geldiği 
80’lerde spor yazarları da önem kazanmaya 
başlamıştır. Her ne kadar gazeteler arasında 
rekabet üst seviyede olsa da, 80’li yıllarda 
spor yazarları gazeteciliğin etik anlayışa uy-
gun hareket etmişlerdir. Fakat 90’lı yıllar için 
bunu söylemek mümkün değildir.

90’lı yıllar yazılı basında önemli bir krizin 
başladığı döneme denk gelir. Bu krizin orta-
ya çıkmasının sebebi ise 90’lı yıllar ile özel 
televizyonların yayın hayatlarına başlaması 
olmuştur. Uzunca bir dönem gazetelerin do-
mine ettiği ‘spor haberleri’ artık televizyonun 
egemenliği altına girmiştir. Bunun farkında 
olan gazeteler kendilerine farklı stratejiler ge-
liştirmeye başlamıştır. Geliştirilen ilk strateji 
‘promosyon’ dağıtımı olmuş ve gazeteler be-
raberinde takım posterleri, spor malzemeleri 
gibi promosyon ürünleri dağıtarak okuyucu-
yu kendine çekmeye çalışmıştır. Kısa vadede 
belli başarılar elde edilse de bu taktik ekono-

mik yükü dolayısıyla uzun vadeli olamamıştır 
(Temiztürk, 2002: 280-281).

Yine de, 1980’lerde uygulanmaya başlayan 
neo-liberal politikalar ve 90’lardaki özel ya-
yıncılıkla birlikte futbol bir endüstriye dönüş-
müş ve bu dönüşümde hem medya hem de 
futbol simbiyotik bir ilişki içine girmişlerdir. 
Rekabet, verimlilik ve serbest değişim gibi 
piyasa kriterleri hem medyaya hem de fut-
bola hızla nüfuz ederken, bu süreçte futbol 
medyadan medya da futboldan beslenmeye 
başlamıştır.  

Medyanın futboldan en temel kazanımı, te-
levizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarına 
yaptığı ekonomik yarar olmuştur. Futbolun 
gazete ve televizyon gibi mecralarda yer al-
maya başlamasıyla birlikte gazetelerin satış 
rakamları yükselmiş, televizyon kanallarının 
izlenme oranları artmıştır. Hatta, hem gaze-
te hem de televizyon alanında futbol ağırlık-
lı tematik yayım/yayıncılık ortaya çıkmıştır. 
Yine, internetin günlük yaşamımıza girme-
siyle birlikte futbol, bu mecraya da ekonomik 
anlamda yararlı olmuştur. Spor veya haber 
içerikli siteler, futbola internet sitelerinde yer 
vererek tıklanma sayılarını arttırmıştır. 

Günümüzde gündemden hiç düşmeyen fut-
bol, kitle iletişim araçları için zengin bir içe-
rik sağlamaktadır. Bu yönüyle futbol, medya-
nın her kanalı için çok caziptir. Futbol haber-
leri ‘soft news’e giren haber türüdür. İlginçlik 
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özelliğinin önemlilik özelliğinin önüne geçti-
ği bu haber türünde eğlendirici, merak uyan-
dırıcı, duygusal ve dramatize edilmiş yön 
ağır basmaktadır. Futbolun bu haber türüne 
uygun olması sürekli olarak kullanılmasında 
etkilidir (Şeker ve Gölcü, 2008: 124). Diğer 
taraftan spor medyası, iktidar ilişkilerini ye-
niden üretip belirli kalıp yargıların oluşma-
sına aracılık etmekte, futbolun sadece futbol 
olmadığı ön kabulüyle, ötekilikten, güç iliş-
kilerinden, siyasetten, militarist ve milliyetçi 
söylemlerden de beslenmektedir (Küçük Du-
rur ve Bakar, 2016: 792). 

Medyanın futboldan kazanımlarına en net 
örneklerden birisi de 90’larda ortaya çıkan 
ve 2000’lerde hızla yaygınlaşan ‘paralı’ te-
levizyonculuktur. Şifreli yayıncılığın ortaya 
çıkması ile insanlar tuttukları takımın müsa-
bakalarını izleyebilmek için ekstra ücret öde-
mek zorunda kalmışlardır. Yine, 2000’lerde 
futbol sayesinde kitlesel bir güce sahip olan 
medya kuruluşları ve onların patronları, siya-
sal parti kurarak iktidara gelmeye yoluna da 
yönelmişlerdir. Bunun en bariz örneği ülke-
mizde Cem Uzan olmuştur.

Futbolun medya (televizyon) ile kurduğu or-
taklıktaki kazanımlarına bakıldığında ise, en 
büyük kazanımının ekonomik anlamda fayda 
sağlaması olduğu görülmektedir. Yayın ve 
reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları sa-
yesinde futbol kulüpleri, bol sıfırlı rakamlarla 
ekonomilerini ayakta tutmaya çalışmaktadır-

lar. Bu yönüyle yayın gelirleri, futbolun en 
büyük kazancıdır (Akşar, 2005).

Diğer bir ifadeyle, futbolun büyük bir en-
düstriye dönüşmesi ve dünya üzerinde en çok 
bilinen spor olması medyanın eseridir. Günü-
müzde medya futbol adına sözcülük yapmak-
ta ve kuralları kendisi belirlemektedir. Güçlü 
bir ekonominin ne denli önemli olduğunu bi-
len kulüpler, medyanın artan orantısız gücüne 
karşı sessiz kalma yolunu tercih etmektedir-
ler.

YAZILI BASINDA 3 TEMMUZ ŞİKE 
OPERASYONU HABERLERİNİN SU-
NUMU

Türk Futbol Tarihinin dönüm noktalarından 
biri şüphesiz 3 Temmuz 2011 tarihi olmuş-
tur. Türk futbolunun gördüğü en büyük ‘şike’ 
soruşturmasının başlangıcı olan bu tarih, fut-
bolun yıllardan beri süregelen sorunlarının 
bir anda gün yüzüne çıktığı olay olarak da 
nitelendirilebilir. Normal şartlar altında sa-
dece ‘sportif’ ve ‘hukuki’ yönü ile medyada 
yer alması gereken bir olay, kasıtlı veya ka-
sıtsız olarak yaratılan bilgi kirliliği yüzünden 
ülke gündemine her yönüyle damga vurmuş-
tur. Bu çalışmanın konusunu oluşturan ve  ‘3 
Temmuz Şike Operasyonu’ olarak nitelendi-
rilen bu süreç, futbol dışı aktörlerin devreye 
girmesi ile birlikte içinden çıkılmaz bir hale 
dönüşmüştür. 
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Sürecin öncesine değinecek olursak Fener-
bahçe Futbol Kulübü 2010-2011 futbol sezo-
nunu Trabzonspor’un önünde birinci bitire-
rek şampiyon olmuştur. Ligin ikinci yarısında 
oynadığı 17 maçın 16’sını kazanarak şampi-
yonluğa ulaşan Fenerbahçe’nin bu perfor-
mansı medyada ve kamuoyunda sürekli sor-
gulanmıştır. Operasyonun başladığı 3 Tem-
muz 2011 tarihinde Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcısı Zekeriya Öz’ün talimatıyla aralarında 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı, yöneticileri ve 
eski futbolcularının da olduğu çok sayıda in-
san gözaltına alınmıştır. 

‘Şike Operasyonu’nun medya üzerinde sunu-
muna bakıldığında göze çarpan bazı önemli 
noktalar vardır. Bunlardan biri farklı ideo-
lojilere sahip gazetelerin birbirlerine benzer 
şekilde tutum sergilemeleridir. Haberin ‘ger-
çekliğin inşası’ olduğu varsayıldığında medya 
kanallarının benzer şekilde haber yapmaları 
oldukça şaşırtıcıdır. Bu durum yazılı basında 
oldukça belirgindir. Gazetelerin üst başlıkla-
rı, görselleri ve şike haberlerinde kullandık-
ları vurgular hemen hemen birbirinin aynıdır. 
Eğitim seviyesi ortalamanın üstünde olan biri 
için oldukça dikkat çekicidir bu benzerlik. 
Kimilerince aynı gazete bayisinde satılması 
bile tuhaf karşılanan gazetelerin, benzer şe-
kilde haber yapmaları şaşırtıcıdır. 

Haber Metinlerinin Çözümlemesi

a) Başlıklar

Haber başlıklarının en temel görevi, haber 
metnini olabilecek en kısa şekilde özetleme-
sidir. “Başlıklar/temalar ilk olarak bir söyle-
min ya da metnin genelinin ne hakkında oldu-
ğu üzerine bir fikir verir ve söylem ile onun 
analizinin diğer birçok yönünü kontrol eder” 
(Aygül, 2012: 200). Haberin dikkat çekiciliği, 
çarpıcılığı gibi özellikleri büyük oranda ha-
ber metninin başlıkları sayesinde gerçekleşir. 
En önemli bilginin en önce verilmesinin yolu 
başlıklar sayesinde olmaktadır. Hem boyut 
hem de kelime seçimi bakımından çarpıcı ol-
ması gereken başlıklar makro yapının en kısa 
özetidir denilebilir. 

Haber başlıklarının en temel görevi, haber 
metnini olabilecek en kısa şekilde özetleme-
sidir. “Başlıklar/temalar ilk olarak bir söyle-
min ya da metnin genelinin ne hakkında oldu-
ğu üzerine bir fikir verir ve söylem ile onun 
analizinin diğer birçok yönünü kontrol eder” 
(Aygül, 2012: 200). Haberin dikkat çekiciliği, 
çarpıcılığı gibi özellikleri büyük oranda ha-
ber metninin başlıkları sayesinde gerçekleşir. 
En önemli bilginin en önce verilmesinin yolu 
başlıklar sayesinde olmaktadır. Hem boyut 
hem de kelime seçimi bakımından çarpıcı ol-
ması gereken başlıklar makro yapının en kısa 
özetidir denilebilir.



UHİVE
www.uhedergisi.com

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Ekim / Kasım / Aralık - Güz Dönemi Sayı: 13 Yıl:2016 Jel Kodu: I12-Z1

International Peer-Reviewed Journal Of Communication And Humanities Research
October / November / December - Fall Semester Issue: 13 Year: 2016 Gel Code: I12-Z1

ID:338 K:388
(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04315- 2015-GE-18972)

142

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Başlıkların çarpıcı sözcükleri seçmesinin 
temel sebeplerinden biri okuyucunun bilin-
çaltını harekete geçirebilmektir. Oldukça 
kısa başlıklar sayesinde okuyucu belli başlı 
duygulara ve yorumlamalara açık hale ge-
lir. Elbette bütün insanların bilinçaltına aynı 
anda ve aynı etkiyle seslenmek pek mümkün 
değildir. Ancak toplumun dini yaşantısını ve 
yakın tarihi referans alırsak, bilinçaltına ses-
lenecek çarpıcı sözcüklere ulaşmak müm-
kündür. Bu sözcükler aracılığıyla zihinlerde 
‘korku veya umutsuzluk’ yaratılabilir. Çalış-
ma kapsamında buna benzer bir durum, şike 
haberlerinin yazılı basına düştüğü 4 Temmuz 
2011 tarihinde yaşanmıştır. Hem dinsel hem 
de yakın tarih ile bağlantılı, ‘korku’ içeren bir 
sözcük başlıklarda ağırlıklı olarak kullanıl-
mıştır. Gazeteler arasındaki benzerlik her ne 
kadar şaşırtıcı gözükse de, bahsedilen tarzda 
kelimelerin kullanımı her gazete için oldukça 
sıradandır.  

“Futbolda Deprem” (Cumhuriyet, 4 Temmuz 
2011).

“Futbolda Şike Depremi” (Milliyet, 4 Tem-
muz 2011).

“Deprem” (Fotomaç, 4 Temmuz, 2011).

“Şike İddiasında artçı sarsıntılar” (Cumhu-
riyet, 5 Temmuz 2011).

“Şikede İkinci Dalga” (Türkiye, 12 Temmuz 
2011).

Başlıkların kısa ve öz olması oldukça sık rast-
lanılan bir durumdur. Haber metninin kısa 
bir özeti olan başlıklar, okuyuculara haber 
metnini kısa ve öz bir biçimde sunar. İnce-
lediğimiz gazetelerin tümünde kısa başlıklar 
kullanılmıştır. Ana başlıkların yeterli olma-
dığı yerlerde alt veya üst başlıkların yeterli 
derecede açıklayıcı olduğu saptanmıştır. Bu 
durum genel itibariyle kısa başlık-uzun alt 
başlık durumuna örnektir.

Başlık: “Futbola Şafak Operasyonu”

Altbaşlık: “2010-11 sezonundaki maçlar için 
şike incelemesi başlatıldı. Fenerbahçe Baş-
kanı Aziz Yıldırım dâhil 50 KİŞİ GÖZALTIN-
DA” (Türkiye, 4 Temmuz 2011). 

Başlık: “Futbolda Şike Depremi”

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi ya-
pan polis şike delillerine ulaştı. Aziz Yıldırım 
dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatı-
na ilişkin kamera kaydı olduğu öne sürüldü.” 
(Milliyet, 4 Temmuz 2011).

Başlık: “Şike Parası Federasyondan”

Altbaşlık: “Polisin dosyasına göre Futbol 
Federasyonu 21 Nisan’da Fenerbahçe’nin 
hesabına 5 milyon lira yatırdı. Bu paranın bir 
kısmı şike için kullanıldı.” (Milliyet, 8 Tem-
muz 2011).

Başlık: “7 Uçak bileti alındı mı”?
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ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 
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Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Altbaşlık: “Türkiye’nin Milliyet’ten öğrendi-
ği  polisin şike dosyasında, şüpheli 14 maç 
tek tek anlatıldı. Telefonda şifreli konuşan 
zanlılar İBB’li 7 futbolcuyla anlaşmayı bu 
şifreyle anlattı.” (Milliyet, 9 Temmuz 2011).

Başlık: “Durum çok vahim”

Altbaşlık: “UEFA yetkilileri, Türkiye Fut-
bol Federasyonu’ndan şike operasyonuyla 
ile ilgili bilgi aldıktan sonra, “ Anlattığınız 
gibiyse durum gerçekten vahim. Vereceğiniz 
kararlarda yüzde yüz emin olun. Kanun ve 
yönetmelik ne diyorsa yapın” dedi.” (Foto-
maç, 7 Temmuz 2011).

Başlıkların tümüne bakıldığında şöyle bir 
durum ortaya çıkmaktadır. Şike yapılmıştır 
ancak şikenin sadece Fenerbahçe tarafı öne 
çıkmaktadır. Şikenin karşılıklı bir ilişkiden 
ortaya çıktığının üzerinde fazla durulmamış-
tır. Bu durum tüm şike süreci boyunca devam 
eden bir durumdur. Gazetelerin tümü şike 
olayını tek taraflı ele almıştır. Fenerbahçe 
ismi sürekli ön planda tutulmuştur. Sürecin 
yaşandığı dönemde diğer kulüplerin isimleri 
başlıklarda çok nadir kendine yer bulmuştur.

“Aziz Yıldırım Metriste” (Cumhuriyet, 11 
Temmuz 2011).

“Başkanın Zor Kararı” (Milliyet, 6 Temmuz 
2011).

“Fenerbahçe Yasta” (Milliyet, 11 Temmuz 
2011).

“Aziz Yıldırım Tutuklandı” (Fotomaç, 11 
Temmuz 2011).

Gazetelerin başlıklar açısından değerlendi-
rildiğinde tüm gazeteler birbirleri ile benzer 
özellikler taşımaktadır. “Van Dijk’e göre 
üst başlıktan sonra başlık, başlıktan sonra 
alt başlık gelmektedir haber şemasına göre” 
(Özer, 1997: 92).  İncelenen gazeteler buna 
benzer bir kullanım sergilemişlerdir. Anlam 
bakımında yetersiz olan başlıklar, alt ve üst 
başlıklar ile desteklenip, okuyucuya sunul-
muştur.

b) Haber Girişleri

Haber girişleri, haber metnini özetleyen bö-
lümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bö-
lümde ana olayın bütününe dair kısa bilgiler 
okuyucuya aktarılır. Haber girişleri temel 
olarak başlıkların işlevlerini devam ettirir. 
Örneklerde haber girişlerinin haber metnini 
özetleme işlevini devam ettirdiğini görebili-
riz. Çalışma kapsamında ana sayfalar ince-
lendiğinden dolayı, spotlar haber girişi olarak 
ele alınmıştır. Ana sayfalarda konu hakkında 
uzun haber metinleri yer almamaktadır.

Başlık: “Futbolda Şike Depremi”

Altbaşlık: “Bir yıldır silahlı çete takibi ya-
pan polis şike delillerine ulaştı. Aziz Yıldırım 
dâhil 49 kişi gözaltına alındı. Şike teslimatına 
ilişkin kamera kaydı olduğu öne sürüldü.” 
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yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
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Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

Spot 1: “8 Ay önce Olgun Peker’le Başladı”. 
“Her şey tutuklu çete lideri Sedat Peker’e 
yakınlığıyla bilinen Giresunspor eski başkanı 
Olgun Peker’in silahlı faaliyetler nedeniyle 
geçen yıl takibe alınmasıyla başladı. Bazı te-
lefon ve kişileri takibe alan polis, Süper Lig 
ve Bank Asya 1. Ligi’ndeki bazı maçlarda 
şike yapıldığına ilişkin  verilere ulaştı.” (Mil-
liyet, 4 Temmuz 2011).

Başlık: “Fenerbahçe Yasta”

Altbaşlık: “Şike soruşturmasında 1 haftadır 
gözaltı süreci devam eden Fenerbahçe Baş-
kanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Karara üzülen 
sarı lacivertli taraftarlar sokağa döküldü.”

Spot 1: “Gözaltına alındığı günden bu yana 
kalp, şeker ve tansiyon rahatsızlığı nedeniyle 
hastane ile adliye arasında gidip gelen Aziz 
Yıldırım, dün öğle saatlerinde Nöbetçi 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 4 saat 
sorgulanan Yıldırım, “suç örgütü kurmak” 
ve “şike yapmak” suçlamalarıyla tutuklandı. 
Yıldırım Metris’e gönderilirken, soruşturma-
da tutuklu sayısı 26’ya yükseldi.”

Spot 2: “AZİZ Yıldırım’a mahkemede dinle-
me kaynaklı 19 soru yöneltildiği öğrenildi. 
Sorgu süresince adliye önünde sağlık eki-
bi bekletildi. Yıldırım çıkarılırken caddede 
arbede yaşandı. Taraftarların attığı şişeler 
nedeniyle bazı basın mensupları ve polisler 
yaralandı. Metris Cezaevi önüne gelmek iste-

yen Fenerbahçe taraftarlarına polis müdaha-
le etti.”  (Milliyet, 11 Temmuz 2011).

Başlık: “Tsunami Gibi”

Altbaşlık: “Şike depreminde artçı sarsın-
tılar sürüyor. Bu kez Trabzonspor Başkanı 
Şener’le 22 kişi gözaltına alındı. Eski Fede-
rasyon Başkanı Özgener de ifade veriyor.”

Spot1: “Türkiye’yi sarsan operasyonun ikin-
ci dalgası dün geldi. Sabah erken saatlerde 
Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat 
Şakar, eski TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski 
TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, Eski 
Ankaragücü yöneticisi Mümtaz Karakaya, 
eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk Özerten ve 
kaleci Serdar Kulbilge’nin de aralarında bu-
lunduğu 22 kişi gözaltına alındı.”

Spot2: “Futbol Federasyonu’nun bir önceki 
başkanı Mahmut Özgener de avukatı aracı-
lığıyla İstanbul Emniyeti’ne giderek ifade 
verdi. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Serdar 
Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Ha-
vutçu, Sivas’tan Rıza Çalımbay, Konya’dan 
Yılmaz Vural, menajer Sinan Engin ve İBB’li 
futbolcu İbrahim Akın’ın da ifadesine baş-
vurulacağı öğrenildi.” (Milliyet, 12 Temmuz 
2011).

Başlık: “Şener’e 5 Saatte 52 Soru”

Spot: “Şener’e sorulan sorular arasında 22 
Mayıs’ta oynanan Sivasspor-Fenerbahçe 
maçı öncesi, Trabzonsporlu bazı yönetici ve 
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işadamlarının, Sivasspor’a yönelik teşvik te-
şebbüsü de yer aldı. Sadri Şener bu soruya 
verdiği yanıtta ‘Bilgim Yok’ dedi”.  (Fotomaç, 
13 Temmuz 2011).

Verilen örnekler incelendiğinde, spotlardaki 
haber girişlerinin başlıkların devamı niteli-
ğinde olduğu görülmektedir. Fakat “Tsunami 
Gibi” başlığında olduğu gibi açıklayıcılığı ve 
özetleyiciliği yetersiz başlıkların, haber giriş-
leri sayesinde anlaşılır hale geldiği görülmek-
tedir. 

Spot: “Başkanlar sorguda” “Şampiyonluk 
için ümitlenen Trabzon da gözaltı şoku yaşa-
nıyor. Şike soruşturmasının 2.dalgasında eski 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mah-
mut Özgener, Trabzonspor Başkanı Sadri Şe-
ner, asbaşkan Nevzat Şakar, Ankaragücü eski 
yöneticisi Mümtaz Karakaya, eski federasyon 
yöneticileri Levent Kızıl, Ufuk Özerten ve Öz-
kan Kılık’ın da aralarında bulunduğu isimler 
gözaltına alındı.” (Cumhuriyet, 12 Temmuz 
2011).

Spot: “Türk Futbolu, haftaya şike soruştur-
masının ikinci dalgasıyla başladı. Trabzons-
por Başkanı Sadrı Şener, TFF eski Başkanı 
Mahmut Özgener, TFF eski yöneticilerinden 
Levent Kızıl ve Ufuk Özerten, kaleci Serdar 
Kulbilge, Trabzonsporlu yönetici Nevzat Şa-
kar ve eski başkan danışmanı Mümtaz Kara-
kaya gözaltına alındı.” (Fotomaç, 12 Tem-
muz 2011).

Spot: “Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski 
TFF yöneticileri Levent Kızıl ve Ufuk Özer-
ten ile Ankaragücü kalecisi Serdar Kulbilge 
gözaltına alındı. TFF eski Başkanı Mahmut 
Özgener ifade verirken, Beşiktaş yönetici-
si Serdar Adalı, Sinan Engin, İbrahim Akın, 
Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay ve Yılmaz 
Vural ifadeye çağrıldı”(Türkiye, 12 Temmuz 
2011).

Spot: “ Türkiye’yi sarsan operasyonun ikin-
ci dalgası dün geldi. Sabah erken saatlerde 
Sadri Şener, Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat 
Şakar, eski TFF yöneticisi Levent Kızıl, eski 
TFF Mali İşler Direktörü Özkan Kılık, eski 
Ankaragücü yöneticisi Mahmut Karakaya, 
eski TFF yöneticisi Mehmet Ufuk Özerten, 
kaleci Serdar Kulbilge’nin de aralarında bu-
lunduğu 22 kişi gözaltına alındı.” (Milliyet, 
12 Temmuz 2011).

4 farklı gazetenin aynı tarihte ana sayfala-
rında yer alan haber girişleri yukarıdadır. Bu 
haber girişlerinde ilk göze çarpan nerdeyse 
aynı isimlerin, yine nerdeyse aynı sıralama 
ile verilmesidir. Haber girişlerinde verilen 
isimler kendi aralarında bir önem sırası göze-
tilerek okuyucuya aktarılmıştır. Okuyucular 
için haber metninin özetlenmesine benzer bir 
şekilde, gözaltına alınan kişiler de okuyucu-
lar için ‘özetlenmiştir’. Gazeteler okuyucular 
için gerekli olan isimleri vermiştir. Bu şekliy-
le bakıldığında haber başlıkları ‘özetleyici’ 
özelliğinin yanı sıra ‘yönlendirici’ bir özellik 
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de taşımaktadır. Aslına bakılırsa haber baş-
lıklarının tüm metnin özeti şeklinde yorum-
lanması, aynı zamanda gazetelerin yönlendi-
rici özelliğine de hizmet etmektedir. Neyin 
önemli olup, neyin olmadığı şeklinde yapıla-
cak bir ayrım, okuyucudan bağımsız şekilde 
gerçekleşiyorsa, haber metninin dizaynı oku-
yucuyu ‘yönlendirmek’ amaçlı hazırlanmıştır 
denilebilir.

c) Fotoğraflar

Fotoğraflar makro yapının içinde yer alan, 
haber anlatısını oluşturan en güçlü unsurlar 
arasındadır. Fotoğraflar aracılığıyla okuyucu-
lar habere ‘tanıklık’ etmiş olur. Okuyucunun 
habere karşı tutumu her zaman şüphecidir. 
Haber metninin ‘gerçek’ mi yoksa ‘kurgu’ mu 
olduğu sorusu okuyucuların aklının bir köşe-
sinde her zaman mevcuttur. Ancak haber fo-
toğraflarının devreye girmesiyle okuyucunun 
aklındaki sorular cevap bulmaya başlayacak-
tır. Habere dair fotoğraflar kuşkuları ortadan 
kaldırdığı gibi, haber metnini inandırıcılık 
yönünden güçlü bir konuma getirir. 

“Fotoğraflar söylensel (mit) söze dayanıklı 
olabilir. Resim yazıdan daha buyurucudur, 
anlamı birden bire çözümlemeden dağıtma-
dan sunuverir… Anlamlı olduğu anda resim 
yazı oluverir: Yazı gibi bir sözce ister.” (Bart-
hes, 1990: 156, akt. Keskin, 1997: 153).

Çalışma kapsamında ana sayfalar analiz edil-
diği için, analiz kapsamında fotoğrafların 

değeri fazlasıyla artmıştır. Ana sayfalar fo-
toğraflar açısından oldukça zengindir. Genel 
haber metnine uygun temaya sahip fotoğraf-
lar, ana sayfaların vazgeçilmezidir. İncele-
nen gazetelerde şike süreciyle ilgili yer alan 
fotoğraflara bakıldığında, gazete farklılığına 
rağmen kullanılan fotoğraflar arasında epey 
benzerliklerin olduğu söylenebilir. Bu ben-
zerliklerin şike süreci boyunca sürdürülen 
temalara uygun olduğunu da yeri gelmişken 
söylemeliyiz.

Fotoğraflar incelendiğinde öne çıkan ilk ben-
zerlik ‘polislerin’ varlığının görseller aracı-
lığıyla sık sık hatırlatılmasıdır. İncelenen 15 
günlük periyotta gazeteler sıklıkla polislerin 
içinde yer aldığı görselleri kullanmıştır. Bu 
fotoğraflarda polisler, öne çıkan aktörler şek-
linde yer almasalar da, bilinçli olarak görsel-
lerde yer aldıkları aşikârdır. Bu fotoğraflar 
üzerinden şike operasyonunun polisin kont-
rolü altında olduğu izlenimi verilmektedir. 
Polisin fotoğraflardaki varlığı, olaya devlet 
tarafından el koyulduğunu gösterir. Polis bir 
nevi devleti temsil etmektedir.  Ayrıca fotoğ-
raflarda yer alan polisler, soruşturma kapsa-
mında gözaltına alınan insanların etrafında 
bulunmaktadırlar. Soruşturma kapsamında 
gözaltına alınan insanların sorgulanacakları 
yere girerken çekilen fotoğraflar, polisin güç-
lü konumunu tescillemektedir. Ayrıca aynı 
fotoğraflarda, gözaltına alınan insanlar, poli-
sin güçlü konumunun aksine oldukça güçsüz 
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görünmektedir. Bu yolla gözaltına alınan in-
sanların suçlu olduğu izlenimi yaratılmakta-
dır.

Şike operasyonu genel olarak Fenerbahçe ve 
Aziz Yıldırım’ın üzerinden ilerlemiştir. Bu 
ilerlemeyi fotoğraflarda da görmek müm-
kündür. Aziz Yıldırım’ın fotoğrafları sıklıkla 
kullanılmıştır. Ancak kullanılan fotoğraflar 
Aziz Yıldırım’ı güçsüz ve suçlu göstermek 
için özellikle seçildiği düşünülmektedir. Bu 
fotoğraflar ile haber metinleri desteklenmeye 
çalışılmıştır. Yaratılmak istenen izlenim Aziz 
Yıldırım’ın şike suçunu işlediğidir.

 
 
Gazetelerin kanıt niteliğinde olduğunu söy-
ledikleri ve bu amaçla kullandıkları görseller 

tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Ga-
zetelerin yüklediği anlama göre, kullanılan 
fotoğraflar ancak ve ancak, fotoğraf altı ya-
zılar sayesinde anlamlı olmuştur. Çünkü, bu 
fotoğraflar inandırıcılık bakımından zayıftır. 
Böylesine bir kurgu üzerinden haber yapıl-
ması kuşku uyandırıcıdır.

d) Ana Olayın Sunumu ve Sonuçlar

İncelenen gazetelerde şike soruşturması kap-
samında birçok ismin gözaltına alındığı ana 
olay olarak verilmiştir. Ancak yapılan haber-
lerin ana olaylarındaki odak noktası Aziz Yıl-
dırım olmuştur. Daha açıklayıcı olursak ha-
berlerdeki ana olay, şike soruşturması kapsa-
mında Aziz Yıldırım’ın gözaltına alınmasıdır. 
Bu ana olay etrafında gerçekleşen bazı haber 
sunuşları vardır. Bu sunuşlarda ana olaya ek 
olarak birçok ismin gözaltına alındığı da be-
lirtilmektedir. 
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“Uzun süren teknik takibin ardından savcılık 
dün düğmeye bastı. 12 ilde düzenlenen ope-
rasyonda Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Sivasspor 
Başkanı Mecnun Odyakmaz, Eskişehir teknik 
Direktörü Bülent Uygun ile futbolcular ve 
menajerler gözaltına alındı. İddialar daha 
çok Eskişehir-Fenerbahçe, Sivas-Fenerbah-
çe ve Eskişehir-Trabzonspor maçları üzerin-
de yoğunlaşıyor.” (Türkiye, 4 Temmuz 2011).

“Mecliste meclis krizi yaşayan Türkiye’nin 
gündemine şimdi de ‘Futbolda şike soruştur-
ması” düştü. Fenerbahçe ve Sivasspor baş-
kanları başta olmak üzere çok sayıda yöneti-
ci, teknik direktör, futbolcu ve menajer sorgu-
ya alındı. Gözaltı sayısının 100’ü aşabileceği 
belirtildi. Bazı Anadolu ekiplerinin futbol-
cularına gönderilen paraların teknik takiple 
tespit edildiği iddia edildi.” (Cumhuriyet, 4 
Temmuz 2011).

 

“Aralarında Fenebahçe Başkanı Aziz 
Yıldırım’ın da bulunduğu, onlarca kişinin gö-
zaltına alındığı ‘şike’ soruşturması sürerken 
polis, yeni iddialar üzerine harekete geçti. 
15 ayrı suçlama yöneltilen Yıldırım hakkında 

şike, teşvik şikesi, hatır şikesi gibi iddialar ol-
duğu öne sürülüyor. Soruşturmada kilit isim 
olarak gösterilen Yıldırım’ın şike yapılacak 
maçlarla ilgili görüşmeleri, kulübün üst dü-
zey yöneticileri aracılığıyla yürüttüğü iddia 
ediliyor.” (Cumhuriyet, 5 Temmuz 2011).

 “Operasyonda ‘1 numara’ olarak gözaltına 
alınan ve ‘çıkar amaçlı örgüt kurmak ve yö-
netmekle’ suçlanan Fenerbahçe Kulübü Baş-
kanı Aziz Yıldırım’ın teknik takipte çarpıcı 
konuşmaları olduğu öğrenildi.”(Fotomaç, 5 
Temmuz 2011).

“Futbolda şike iddialarına yönelik soruştur-
ma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklanması 
istemiyle mahkemeye sevk edildi.” (Fotomaç, 
9 Temmuz 2011).
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Yaşanan olayın gazetelere yansımasında göze 
çarpan bir nokta vardır. Tüm gazeteler bu ola-
yın sportif sonucunu açıklamaya çalışmışlar-
dır. Bu yönüyle ana olayın gerçek olduğu ve 
olası cezaların ne olacağı okuyucuya aktarıl-
mıştır. 

 “Futbol Federasyonu, şike operasyonunun 
ardından Kulüpler Birliği Vakfı’nı toplantıya 
çağırdı. Naklen yayın, iddia ve sponsor ge-
lirlerinin düşmesinden endişe eden Vakfın, 
pazartesi günü yapılacak toplantıda masaya 
ilginç öneri koyması bekleniyor. Kulüpler 
Birliği’nin, başta Fenerbahçe olmak üzere 
soruşturmada adı geçen kulüplere küme düş-
me yerine yeni sezonda eski 30 puanla başla-
ması cezası verilmesini isteyeceği kulislerde 
konuşuluyor.” (Milliyet, 8 Temmuz, EK82).

Haberi değeri genellikle bahsi geçen ola-
yın sonuçlarıyla değerlendirilir. Bu yüzden 
sonuçlar önemlidir (van Dijk, 1988a: 54). 
İncelediğimiz haberlerin sonuçlarına bakıl-
dığında şike operasyonunun uzun süreli bir 
takip ve çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Polis yeterli delillere ulaşmış ve operasyonu 
başlatmıştır. Bu sonucun devamı olarak Aziz 
Yıldırım ve birçok kişi gözaltına alınmıştır. 

İlerleyen süreçlerde gözaltına kişiler tutuk-
lanmış, cezaevine gönderilmiştir. 

“F.Bahçe kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ‘şike 
yapmak ve suç örgütü kurmak’ suçlamalarıy-
la tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderil-
di. Aziz Yıldırım’a yaklaşık 4.5 saatlik sorgu-
lama sırasında 300’den fazla soru sorulduğu 
belirtildi. Beşiktaş’taki İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sorgulamanın ardından kararını 
açıklayarak Yıldırım’ın tutuklanmasına ka-
rar verdi.” (Fotomaç, 11 Temmuz 2011).

e) Ardalan ve Bağlam Bilgisi

İncelen metinlerde ardalan ve bağlama ilişkin 
bilgilere haberlerde değinilmiştir. Bu vur-
gulamalar sayesinde haberde verilen olaylar 
okuyucular tarafından gerçek olarak kabul 
edilmektedir. Buna ek olarak şike operasyo-
nuna benzer olayların anlatıma dâhil edilme-
siyle ortak çerçeve kurulmuştur. Aşağıda yer 
alan benzer bir olay ardalan ve bağlam bilgisi  
konusunda söylenilenlere iyi bir örnektir.
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“İtalya’nın en büyük takımı Juventus 2006’da 
şikeden ikinci lige düşürüldü. 9 puanı silindi. 
2005 ve 2006’da kazanılan şampiyonlukları 
ellerinden alındı. Bir diğer dev takım Milan’ın 
da şike iddiasıyla puanı silindi.”

Türkiye gazetesine bakıldığında yapılan ope-
rasyonun ardalan ve bağlamına yönelik haber-
lerin diğer gazetelerden farklı şekilde yapıldı-
ğı görülmektedir. Bu gazete konunun siyasal 
yönüne göndermeler yapmaktadır.

f) Haberlerin Retoriği

Söylemin retoriği, bir şeyleri nasıl ifade etti-
ğimizi tanımlamaktadır. Haber metinlerinin 
retoriksel yapıları, bu yapıları kullanan kişinin 
amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Ha-
ber metinlerindeki ‘ikna etme’ gayesi önemli 
bir yere sahiptir (van Dijk, 1988a: 83). Habe-
rin retoriksel çözümlemesinde haber metnin-
de verilen inandırıcı ve ikna edici verilere ba-
kılmaktadır. Haberin inandırıcılık yönünden 
kuvvetli olması için görgü tanıklarının ifade-
lerine ve fotoğraflara yer verilir (van Dijk: 
1988b: 16).

Şike sürecinin başından sonuna kadar geçen 
sürede en büyük sorun inandırıcılık olmuştur. 
Çünkü insanlar olayı taraftarlık çerçevesinde 
değerlendirmeye meyilli olduğu için, yapılan 
haberlerin ikna edici yönü öne çıkamamakta-
dır. Bunun farkında olan gazeteler haberlerde 
oldukça fazla rakam ve sayısal veri kullan-
mışlardır. Çünkü “sayılara başvurma, haberin 
ikna yollarından birini oluşturur” (Keskin, 
1997: 147). 

“15 kentte operasyon düzenlenirken Trab-
zonspor, Beşiktaş, Eskişehir, Sivasspor kulüp-
leri ve federasyon binasında arama yapıldı. 
Soruşturmanın 2010’un sonralarında başla-
tıldığı, 20’ye yakın Süper Lig ve 1.Lig maçının 
incelemeye alındığı öğrenildi” (Cumhuriyet, 4 
Temmuz 2011).
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“Önceki gün rahatsızlanınca Şişli Et-
fal Hastanesi’ne kaldırılan ve dün akşam 
20.35’te taburcu edilerek... Duruşma için 
21.30’da salona alındı. … Suçlamalarla il-
gili 20 soru sordu…” (Fotomaç, 20 Temmuz 
2011).

“ … sorgusunda 5 saatte 52 soru soruldu. 
Şener önceki gece 23.30’da polis tarafından 
sorgu odasına alındı. Sabaha karşı 4.40’a 
kadar yaklaşık 5 saat ifade veren Şener’e po-
lis 52 soru yöneltti” (Fotomaç, 13 Temmuz 
2011).

“4 ismin savcılık sorgusu yaklaşık 6 saat sü-
rerken, savcının sorgulaması saat 18.00’de 
sona erdi ve 18.20 civarında bu 4 isim tu-
tuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk 
edildi. Mahkemeye sevk edilen 4 isimin du-
ruşması 23.53 sularında sona erdi” (Foto-
maç, 14 Temmuz 2011).

“…49 kişi için… 8 ay önce… 65 kişi… 49’u 
dün alındı… 07.00’de evine gelen… 15’i Sü-
per Lig’de oynanmış 20 maç… 12 yıla ka-
dar… yüzde 50… saat 18.00’de… 200 bin, 
400 bin…” (Milliyet, 4 Temmuz 2011).

“dün sabah 10.00’da… şekeri 190’a… 100 
bin dolar… 400 bin dolar… Fenerbahçe yüz-
de 19 eridi…” (Milliyet, 5 Temmuz 2011).

Sayısal verilerin kullanımı inanılırlığın art-
ması için önemlidir. Ancak uzun süreçte ga-
zetelerin birbiri ile çok alakasız rakamları 

haberlerine taşımaları okuyucuları haberlerin 
inanılırlığı açısından şüpheye sevk etmekte-
dir. Özellikle şike operasyonu gibi çok spe-
külatif bilginin ortada dolaştığı bir konuda, 
alakasız rakamların çokluğu haberlerin inan-
dırıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir.

SONUÇ

3 Temmuz 2011 tarihinde patlak veren şike 
krizi, şüphesiz ülke futbolunun o döneme 
kadar yaşadığı en büyük olaylardan biridir. 
Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar, 
verilen cezalar ve yaşanan nice olaylar göz 
önüne alındığında futbol adına utanılacak 
bir tablonun ortaya çıktığı bir gerçektir. Fa-
kat ortaya çıkan hoş olmayan tabloyu, sadece 
futbola bağlamak beyhude bir çabanın sonu-
cu olur. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
futbol bir krizin içindedir ve bu kriz daha çok 
futbol dışı aktörlerin eylemleri yüzünden ya-
şanmaktadır.

Yapılan analizlerin sonuçlarına bakıldığında 
ilk olarak gazetelerin şike operasyonunu ha-
ber yapış şekillerindeki benzerlikler dikkat 
çekicidir. Özellikle gazetelerin makro yapı-
ları birbirinin kopyasıdır. Kullanılan başlıklar 
ve görseller birbirlerinin neredeyse aynısıdır. 
Aynı şekilde görsellerde anlam yaratma ba-
kımından birbirlerine destekler niteliktedir. 
Farklı duruşlara sahip gazetelerin, şike da-
vası gibi içinde futbol barındıran, ilgi çeki-
ci bir konuya karşı popülist yaklaştıkları bir 
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gerçektir. Ancak incelenen tüm gazetelerin, 
birbirine bu denli benzemesini tek başına 
popülist yaklaşımla açıklamak mümkün de-
ğildir. İncelenen süreç boyunca başlıkların, 
görsellerin, haber girişlerinin, sayısal verile-
rin ve diğer öğelerin büyün oranda birbirine 
benzemesi akıllara şu düşünceyi getirmek-
tedir: Yazılı basının bu süreçte bazı kesimler 
tarafından bilinçli olarak kullanılmış veya 
yönlendirilmiş olabileceği. 

Gazetelerin tümüne bakıldığında Fenerbahçe 
ve Aziz Yıldırım üzerinden ilerleyen haber 
kurguları vardır.  Ortada bir şike operasyonu 
vardır ancak hangi takımlar veya hangi oyun-
cular şike yapmıştır haberlerde yer almamak-
tadır. Sadece Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ın 
ismi öne çıkmakta, tartışmalar bu iki isim 
üzerinden yapılmaktadır. Buna ek olarak 
operasyona dair verilen bilgiler birbirleriy-
le çelişkilidir. Kaç maçta şike yapıldığı gibi 
rakamlar sürekli değişmektedir. Bu yönüyle 
gazeteler bilgi kirliliği yaratmıştır. Şikenin 
varlığının tartışılması gerekirken, onun yeri-
ne iddialar gerçek sayılarak bir tartışma orta-
mı yaratılmıştır.

Tüm bu olup bitenlerin önüne geçmek için 
bazı önerilerde bulunmak mümkündür. An-
cak gelinen noktada bu önerilerin temenniden 
öteye geçmesi kolay gözükmemektedir. İlk 
olarak siyaset ve futbol ilişkisini sınırlamak 
pek mümkün değildir. Çünkü bu ilişkinin var-
lığı kabul edilebildiği gibi isteğe bağlı olarak 

inkâr da edilebilir. Bu ilişki, sınırlı derecede 
resmi bir ilişki biçimidir. Yine de, siyasi ak-
törlerin bilgilendirilmesi ile belki daha fazla 
duyarlı olmaları istenilebilir. Tabii hedefe 
giden her yolu mubah gören siyasi bir anla-
yıştan fazla bir şey beklemek hayal kırıklığı 
olacaktır. Fakat medya-futbol ilişki üzerine 
beklentilerin karşılık bulma ihtimali vardır. 
Medyanın futbol ile kurduğu birlikteliğin 
sınırlarını görmek mümkündür. Yapılacak 
hukuki düzenlemeler ile futbol kulüplerinin, 
kendi alanlarını ilgilendiren konularda son 
söz sahibi olması sağlanmalıdır. Aynı şekilde 
yayın ihaleleri daha şeffaf ve daha paylaşımcı 
olmalıdır. Spor medyası üzerine de düzenle-
melerin yapılması oldukça yararlı olacaktır. 
Bu alanda çalışacak insanların gazetecilik 
eğitimi almış olmaları çok önemlidir. Gazete-
cilik eğitimi almış insanların spor medyasın-
da yer almaya başlamasıyla, şiddetin hâkim 
olduğu, etik kuralların hiçe sayıldığı bir alan, 
daha düzeyli bir seviyeye gelecektir. Eğitimli 
ve bilinçli gazetecilerin, taraftarları kışkırt-
mayan, tahrik etmeyen söylemleri ile kavga 
ortamı dağılmaya başlayacaktır. Bu dağılma-
nın bir ‘domino’ etkisi yaratarak tüm futbol 
alanına yayılması bile mümkündür. Şiddetten 
arınan medya sayesinde taraftarlar, futbo-
la tekrar bir spor etkinliği gözüyle bakmaya 
başlayacak, bunun dışındaki mesajları umur-
samayacaktır. Bunun etkisi futbol ve siyaset 
ilişkisinde de hissedilecektir. Siyaset kurumu 
artık futbol üzerinden başarı kazanamayaca-
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ğının farkına varıp, futbolu kendi özgür ala-
nına bırakacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: There is no doubt that football is one of the prominent sports among the greatest 
sports activities which trails large masses. Even though it does not end wars, it could pause; 
football is the most universal sport activity all around the world. Well, where does this power of 
football come from? Why is football so important for people? And why does football have such 
a determinant power upon people’s lives? It is difficult to answer all these questions thoroughly. 
Because what we call football is now more than what it is and it will continue to be more than 
what football is. One of the most important works, maybe the most important one which shows 
that football has more in the world is Simon Kuper’s book called Football against the Enemy 
(2003). Thanks to this book, we can see how far football has gone. And what is more is that it is 
possible to learn thanks to this book how football is used in many different regions. This book 
which includes the daily-life equivalents of today’s theoretical discussions should be placed 
in a library of any study on football. Of course, Simon Kuper’s book is not the only one that 
attracts attention upon football. Craig McGill’s Football Inc: How Soccer Fans are Losing the 
Game (2006) and Franklin Foer’s How Soccer Explains the World (2012) are books on football 
touching upon different issues. Looking at football through Turkey there is no difference from 
the general situation of football in the world. Most of the people living in Turkey are integrated 
with football either deliberately or unintentionally. However Turkey’s expectation from and 
ways of use of football is different from the other countries. Turkey’s field of usage of football 
is very wide. Football is used in various purposes such as canvass, ending internal conflicts, 
raising country’s prestige as well as sportive expectations. How successful people are at the afo-
re-mentioned issues is a matter of debate. But these debates which should be carried out upon 
football are not done enough in our country. The reason of that is maybe the fact that football 
is not considered as a field of occupation on its own within the social sciences. It is possible to 
find many theses related to football through a simple search. However these theses are deeply 
related to the internal dynamics of football. The number of these touching upon the political 
and media side of football is less. Among the prominent theses is Ahmet Talimciler’s PhD 
Dissertation in 2005. In addition to these, there are books of Ahmet Talimciler on football and 
the process of match-fixing. There are also books on football written in the past. Books such as 
Mehmet Gökaçtı’s Play for Us (2008), Can Kozanoğlu’s We’re Gonna Win This Game (1990) 
that mention the historical process of football until today and its relationship with the politics 
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reveal the relationship between Turkish football and politics beautifully. Objective: The rela-
tionship between football, media and politics is touched upon within the context of this study, 
and it has been aimed to make apparent this relationship in terms of “3rd of July Match-fixing 
Investigation” in Turkey. For on 3rd of July 2011, Turkish football, media and politics started to 
go through one of its greatest experiences. In accordance with the extent of the Turkish sports 
corruption scandal, media channels started to report this issue as news and interpret it on mass 
media as quickly as possible. After the heat of the operation cooled down a little bit different 
discussions occurred. In the first days when the operation was being carried out, the subject was 
handled in accordance with the aspects of sports, but later debates continued through judicial 
and political argumentations. This change also shows the change that the match-fixing investi-
gation went through. During those days when all this change occurred, media has undertaken 
a great role of agenda setting and guidance. This role undertaken by media is not a situation to 
find odd in terms of liberal media perception. Importance: The main importance of this study 
is to analyze the way ‘match-fixing investigation’ process appeared in the press through a criti-
cal perspective. However, while doing this, all the things going on are not evaluated only within 
the context of ‘match-fixing investigation’. This study, at the same time, analyzes the relations-
hip of football with politics and media. As football has been considered a ‘field of experience’ 
from the very beginning, ignoring football’s relation with politics and media will give deficient 
results. In other words, this study is important to show that match-fixing in football is not just 
about football itself. Methodology: Within the scope of the study, literature review has been 
carried out in order for both the historical development of football and the basics of its relation 
with politics and media to be comprehended. Literature review extends the scope of the study 
and at the same time it gives follow-up data as a source for ‘background’ information which wo-
uld be necessary for an analysis upon media. In this study carried out upon the representation of 
‘3rd of July Match-fixing Investigation’ in media, Teun A. Van Dijk’s ‘Discourse Analysis’ mo-
del has been used as a method in the analysis of the data. ‘The Case of Match-Fixing’ is a huge 
issue. Within the scope of this case, numerous subjects have been discussed through the football 
in the country. It has been considered that this model has been the best method for the critical 
analysis of the presentation of the debates in the press. Within the scope of the study, predica-
ting on the daily national newspapers in Turkey, Türkiye, Cumhuriyet and Milliyet which have 
different ideological stance and a daily sports newspaper Fotomaç which comes to the forefront 
with its football news mainly about the three biggest teams in Turkey have been included in 
the paradigm of the study. The reason of including a sports newspaper in the paradigm of the 
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study is to show the way sports (football) media handles the subject. In this respect, the choice 
of a sports newspaper is a conscious preference. For 15 days after the 4th of July 2011 when the 
news about match-fixing were reported, the master pages of the newspapers have been exami-
ned and match-fixing news has been analyzed. The reason of examining only the master pages 
is mainly about the reading habits of Turkish society. Conclusions: When examined the results 
of the analyses carried out, first the similarities between the ways that newspapers reported the 
match-fixing investigation grab attention. Especially the macro structures of the newspapers are 
exactly the same. The headings used and visuals are almost the same. Similarly the visuals are 
analogous in terms of meaning creation. It has been observed that newspapers with different 
attitude according to these findings have approached the match-fixing investigation in which 
football is included and which is an interesting subject through a populist perspective.


