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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

FUTBOLDA PERFORMANS PROFİLLEMESİ: 

TÜRKİYE SÜPER LİGİ ÖRNEĞİ 

BUĞRA ANAREFE 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Finansal Ekonomi Anabilim Dalı 

Finansal başarı ile sportif başarı arasında birbirlerini karşılıklı olarak besleyen 

bir ilişki olduğu ilgili literatürde genel kabul görmektedir. Bilindiği üzere; daha 

güçlü finansal olanaklara sahip olan kulüplerin, daha nitelikli oyuncular transfer 

edebilmek, daha güçlü alt yapı ve yönetsel olanaklara sahip olmak gibi bir dizi 

nedenle sportif başarıya ulaşmaları daha olasıdır. Ancak sportif başarının da finansal 

başarı ile ilişkili olduğu gözlemlenmektedir. Spor ekonomistleri, sportif başarının 

finansal başarıyı etkileyen temel faktörler arasında yer aldığını kabul etmektedir. 

Örneğin; ligi üst sıralarda bitiren takımların topladığı puanlar ile daha fazla havuz 

geliri elde ettiği, bunun yanı sıra uluslararası kupalara katılma hakkı kazanarak daha 

fazla ek gelir kaynağı elde ettiği de bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, bu çalışmanın 

amacı, performans profillemesi yönteminden yararlanarak 2018-2019 sezonu 

Türkiye Süper Ligi açısından sportif başarının arkasında yatan en önemli performans 

göstergelerini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın ampirik bulguları, ilk 4 takımın atakla ilgili çoğu göstergede 

oldukça önemli fark yarattığına işaret etmektedir. Ceza sahası içinden atılan şut, 

hedefi bulan şut, şut-gol oranı, ileri yönlü pasların isabeti ve ofansif 1/3’lük alanda 

yapılan pas isabeti öne çıkan temel göstergelerdir. Bunun yanında, özellikle düşme 

potasındaki takımlar için uzun pas tercihi ve gol bulma konusunda yaşanılan 

problemler öne çıkmıştır. Çekilen şutun sayısından çok, hangi alandan vurulduğu ve 

hedefi ne ölçüde bulduğuna bağlı olarak şutun gole dönüşme verimliliğinin asıl farkı 
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yarattığı sonucuna da varılmıştır. Paslarda ise, en az pas sayısı kadar, pasların hangi 

yöne ve hangi alanda yapıldığı, kısa-uzun pas tercihinin ne olduğu oldukça 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Ekonomisi, Futbol, Performans Analizi, Performans 

Profillemesi, Türkiye Süper Ligi 



ABSTRACT 

Master’s Thesis 

Performance Profiling in Football: The Case of Turkish Super League 

BUĞRA ANAREFE 

İzmir Katip Çelebi University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Financial Economics Program 

It is generally accepted in the relevant literature that there is a mutually 

beneficial relationship between financial success and sporting success. As is well 

known, clubs with greater financial resources are more likely to achieve sporting 

success for a variety of reasons, including the ability to transfer more qualified 

players, having a stronger infrastructure and more managerial opportunities. 

However, it has been observed that sporting success is also associated with financial 

success. Sports economists argue that sporting success is one of the most important 

factors influencing financial success. For instance; it is a well-known fact that teams 

finishing the league in the top positions receive more pool revenue with the points 

earned, as well as more additional revenue sources by winning the right to participate 

in international cups. In this context, the purpose of this paper is to reveal the most 

important performance indicators lying behind sporting success for the 2018-2019 

Turkish Super League season by utilizing the performance profiling analysis. 

Empirical findings of the study imply that the first four teams make a 

significant difference in the majority of attack indicators. The shot from inside the 

penalty area, the shots on target, the shot-goal ratio, the hit of forwarding passes, and 

the pass hit made in the offensive third area are the main indicators that come into 

prominence. Furthermore, especially in relegation-threatened teams, the issue of long 

pass preference and the problem of goal scoring have come to the fore. It is also 

concluded that the efficiency of the shot converting into a goal make the most 

difference, depending on which area it was hit from and how well it finds the target, 

rather than the number of shots taken. In passes, at least as much as the number of 
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passes, the direction and area of the passes, and the preference for short-long passes 

are of critical importance. 

Key Words: Sports Economy, Football, Performance Analysis, Performance 

Profiling, Turkish Super League. 
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GİRİŞ 

Spor ve spor ekonomisi geçmişten günümüze önemli bir evrim geçirmiştir. 

1990’lı yıllara kadar önünde önemli engeller olan spor ekonomisi, liberalleşme ile 

birlikte şekillenmiştir. En önemli dallarından biri olarak kabul edilen futbol da bu 

yıllarda endüstriyelleşme sürecine girmiş, gelişen dijital platformlar aracılığıyla daha 

fazla kitleye ulaşmış ve dolayısıyla da daha fazla gelir elde edilmiştir. Bu durum, 

hem sportif hem de ticari rekabetin artmasına yol açmıştır. Rekabet ise kulüpleri 

sportif ve finansal yönden başarı sağlamaya ve bunu sürekli hale getirmeye itmiştir. 

Rohde ve Breuer (2016), finansal başarının ulusal ve uluslararası alanda spor 

başarısından kaynaklandığını, bunun yanında sportif başarıların ise yatırımcılar 

tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir. Szymanski ve Smith (1997), kar marjları ile 

lig performansı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu, gelirin ise ligin bir işlevi 

olduğunu belirtmiştir. Spor ekonomistleri, sportif başarının finansal başarı için temel 

itici güç olduğunu kabul etmektedirler. Sportif başarının finansal kaynak 

yaratmasının temelinde ise hem geçmiş hem de bugün sergilenen performans 

bulunmaktadır. Performansın sportif başarıyı, sportif başarının da daha iyi finans 

koşullarını getireceği göz önüne alındığında, Avrupa’ya katılarak önemli derecede ek 

gelir ve kaynak sağlayan takımların başarısının altında yatan sportif performansı 

inceleyerek, onları diğer takımlardan ayıran noktalar bulunmaya çalışılacaktır. Aynı 

şekilde en kötü performans sergileyen takımların, sportif performans olarak neyi 

eksik yaptığı da incelenecektir. 

Sportif performansı etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Futboldaki 

performans ve dolayısıyla başarı/başarısızlık doğası gereği karmaşıktır. Örneğin 

maaşını alamayan bir oyuncu topluluğu, maçların nerede oynandığı, hangi takımla 

oynandığı, maçın oynanacağı gündeki lig sıralaması ve benzeri birçok şey 

performans konusunda etkili olabilmektedir. Bu çalışmada sadece Türkiye Süper 

Lig’deki tekniksel parametrelerden yola çıkılarak sezon performansına 

odaklanılacaktır. Uygulanacak olan yöntem, daha önce Türkiye’de uygulanmadığı 

için önem arz etmektedir. Sporun birçok dalında kullanılan performans profillemesi 

yöntemi, ligin genel performansından yola çıkarak takımların/grupların 

performanslarındaki tutarlı veya tutarsız noktaları öne çıkarmaktadır. 
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Çalışmanın ilk bölümünde spor ekonomisine değinilecek, futbolun ekonomi 

olma yolundaki tarihsel dönüşümü ve zaman geçtikçe ulaştığı boyut ele alınarak, 

sportif performans ve finansal kaynak arasındaki ilişkinin önemi işlenecektir. İkinci 

bölümde sportif performans ile ilgili literatür taraması yapılarak, sportif performansta 

başarının altında yatan nedenleri araştıran çalışmalara odaklanılacaktır. Üçüncü 

bölümde yöntem açıklanarak, veri seti ile ilgili bilgiler verilecektir. Dördüncü 

bölümde analiz sonucu ulaşılan bulgular verilerek tartışılacaktır. Son olarak ise 

ulaşılan sonuç ve öneriler sunulacaktır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

SPOR EKONOMİSİ, FUTBOL VE EVRİMİ 

1.1.  SPOR EKONOMİSİ 

Türk Dil Kurumu’na göre spor, fiziği veya zihni geliştirmek için bireysel veya 

toplu olarak yapılan, kendine has bazı kurallara göre uygulanan aktivitelerin tümü 

olarak tanımlanmaktadır.
1

Spor kavramı ilk zamanlarda ekonomi ile bir bütün oluşturmamaktadır. Bunun 

nedeni sporun meslek olmadığı düşüncesi, spor üzerinden sağlanacak kazancın doğru 

olarak nitelendirilmemesi, sporu ekonomi ile birleştirecek etmenlerin katı kurallara 

tabi tutulması gibi yaklaşımlardır (Cerrahoğlu, 2016: 310-311). Aynı zamanda 

Cerrahoğlu (2016), sporun özellikle son 30 yıl içerisinde yapısal değişikliklere 

uğradığını belirtmiştir. Sporun yaşadığı değişikliklerin özünde küreselleşme, 

teknolojinin gelişimi ve medyanın büyüyerek etkin rol oynaması bulunmaktadır 

(Devecioğlu, 2004: 4). Küreselleşme her alanı olduğu gibi spor alanını da ekonomi 

olma yolunda etkilemiştir. Devecioğlu (2004), sermaye hareketlerinin önünün 

açılması ile birlikte futbolun girişimciler için ayrı bir ekonomik fırsat sağladığını 

belirtmiştir. Tüm bunlardan hareketle, spora dair kurallarda oluşan değişiklikler, 

medya ve reklamın gücü, önce devletlerin destekleri, sonra ise özel kesimin zamanla 

katılımı ile gün geçtikçe çığ gibi büyüyerek gelişen ve geliştikçe daha çok kitleye 

hitap eden bir bütün haline geldiği söylenebilmektedir. 

Sporun ekonomik düzeyiyle planlı şekilde ilk olarak ABD ilgilenmiştir. Spor 

ekonomisinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Heinemann (1995)’a 

göre tanımı; spor ekonomisi hem deneysel hem de kuramsal bir bilim dalıdır. 

Deneysel olarak bakıldığında spor ile ilgili faaliyetlerin niteliklerine ve neticelerine 

yönelik tahminler yürütebilmeyi amaç edinirken, kuramsal tarafıyla ise hedeflere 

ulaşılırken en elverişli yolu seçmek için çeşitli planlar geliştirir (Heinemann, 1995: 

247-249). Spor ekonomisi kapsamlı bir kavramdır ve her branşına ait farklı literatür

bulunmaktadır. Özgün kuralları ve oynanış tarzı olan birden fazla spor branşı vardır 

1
 https://sozluk.gov.tr/ (erişim tarihi: 16.12.2020) 

https://sozluk.gov.tr/
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ve dolayısıyla spora olan ilgi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Herkesin 

kabul ettiği en popüler spor dalı ise futboldur. Futbolun azınlık sporu olarak 

görüldüğü yerlere Kuzey Amerika, Avustralya ve Güney Asya örnek olarak 

verilebilmektedir ve buralarda beyzbol, rugby ve kriket ağırlıkta olmasına rağmen 

futbol yükselmekte olan güç olarak karşımıza çıkmaktadır (Goldblatt, 2008: 18). 

Tüm bunların yanında ülkemize bakıldığında ise spor futbol demektir. Futbolun bu 

popülaritesini Holtby; takım sporlarının bireysel sporlardan hep bir adım önde 

olduğunu ve futbolun bu kadar tercih edilmesinin temelinde örneğin rugby veya 

basketboldaki sayı sistemlerinin karmaşıklığının yanı sıra futbolda basit, anlaşılması 

daha kolay tek hedefin ve sayı sisteminin olması ve bu hedefin de daha nadiren 

gerçekleşmesi olarak belirtmektedir (Goldblatt, 2008: 201). 

1.2. FUTBOL VE EVRİMİ 

Futbol, on birer oyuncudan oluşan iki takım arasında, dikdörtgen şeklindeki bir 

sahada, kendine özgü küresel şekli olan bir topla oynanan spor dalıdır.
2

Kökeninin, farklı kaynaklarda değişik oyunlara dayandığı belirtilse de, Çin’de 

yaklaşık 2000 yıl önce oynanan bir oyuna dayandığına dair kanıtlar bulunmaktadır.
3

Modern olarak ise 19. Yüzyılın ortalarında ilk kez İngiltere’de ortaya çıkmış olan 

kavram, ismini İngilizce’de foot ve ball kelimelerinden almaktadır (Aktaş ve Mutlu, 

2016: 226). 

1.2.1. Futbolun Dönüşüm Süreci 

Futbolun dönüşümünü tarihsel bir süreç olarak ele aldığımızda, sürecinin tıpkı 

sanayi devriminde olduğu gibi diğer ülkelerden 30 yıl öncesinde İngiltere’de 

profesyonelleşme ve ardından kurulan ilk profesyonel lig ile başladığı 

söylenebilmektedir (Goldblatt, 2008: 195). Profesyonelleşme 1885 yılında kabul 

edilmiştir ve 1888 yılında 12 takımın katılımıyla ilk profesyonel “Futbol Ligi” 

kurulmuştur. Kutlu (2005) yazısında, amatör değerlere sahip çıkan ve sportif başarı 

2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Futbol (erişim tarihi: 16.12.2020) 

3 https://www.fifa.com/news/the-history-football-425 (erişim tarihi: 16.12.2020) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Futbol
https://www.fifa.com/news/the-history-football-425
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endeksli olmayı her zaman benimseyen Futbol Federasyonu (Football Association) 

futbolculara yapılan gizli ödemeleri sınırlayabilmek için profesyonelleşme adımını 

atmış olmasına rağmen kulüplerin sportif yönleriyle öne çıkması tutumundan 

vazgeçmemiş ve adaleti sağlamak için bazı düzenlemeler yaptığını belirtmiştir. Bu 

düzenlemeler; futbolculara ödenen ücretlerin üst sınırını belirlemek, futbol ligi 

içindeki rekabeti korumak için kapı gelirlerini adaletli dağıtmak, finansal disiplini 

sağlamak gibi adımlar olmuştur.
4
 İngiltere’deki bu sürece ise Orta Avrupa, Latin

Amerika ve Batı Akdeniz’deki oyunun dönüşerek kitlesel futbol haline gelmesi eşlik 

etmektedir. (Goldblatt, 2008: 195). 

Goldblatt (2008), profesyonelleşmenin ardından profesyonel futbolun gelişimi 

için yaygınlaşmasının önündeki en büyük engelin, seçkinlerin oyunu olduğunun 

düşünülmesi olarak belirtmiştir. İngiltere’deki modern futbolun oluşumunu ve bu 

süreçleri işleyen “The English Game” adlı dizinin ilk sezonundan yola çıkarak, kendi 

çıkarlarına uygun bir yapıyla işçi sınıfının bu oyunu oynamasını istemeyen ve onlara 

çeşitli zorluklar çıkartan seçkinler, işçi sınıfı tarafından ilk kez bozguna uğradığında 

yaygınlaşmanın ilk temellerinin atıldığı söylenebilmektedir.
5
 Dönüşümünde işçilerin

büyük rol oynadığı futbol, o döneme hakim olan İngiliz İmparatorluğu’nun kapsama 

gücü vasıtasıyla diğer ülkelere yayılmaktadır. Bununla birlikte bu dönemlerde var 

olan, yapılan veya genişletilen demiryollarının da sürece etkisi olmuştur. Goldblatt 

(2008) bu süreci vurgulayarak, kulüplerin stadyumları demiryolu istasyonlarına 

yakın yerlere inşa ettiğini belirtmiştir. Bu durum maçlara olan ulaşımı daha kolay ve 

daha az maliyetli hale getirmiştir. Buradan hareketle taraftar olgusunun yaratılmasına 

yardım ettiği ve sürece katkıda bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte futbol, 

çeşitli yerlerde kurulan kulüpler, federasyonlar (FIFA vb.) vasıtasıyla 

kurumsallaşmaya (yani resmileşmeye) başlamaktadır ve bunlar Birinci Dünya 

Savaş’ından önce atılan son adımlar olmaktadır
6
.

4
 http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-

tcarlemes-ngiltere-oernei.html (erişim tarihi: 16.12.2020) 

5
 https://www.netflix.com/title/80244928 (erişim tarihi: 16.12.2020) 

6
 https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_association_football (erişim tarihi: 16.12.2020) 

http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-tcarlemes-ngiltere-oernei.html
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-tcarlemes-ngiltere-oernei.html
https://www.netflix.com/title/80244928
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_association_football


6 

Birinci Dünya Savaşı zamanında ise savaş cephelerine asker olarak katılarak, o 

dönemde futbol eğitimi almış oyuncuların ve çeşitli federasyonlarda/kurumlarda 

çalışanların ölmesi/yaralanmasıyla sekteye uğrayan futbol, aynı zamanda askerler 

tarafından bu oyunu henüz hiç duymamış olan köylere ulaştırılmış ve yaygınlaşmaya 

devam etmiştir (Goldblatt, 2008: 198). Goldblatt (2008), böylece futbolun 

seçkinlerin oyunu olarak bilinmesi ve yayılmasının önündeki son engel olan coğrafik 

ve sosyolojik etmenlerin de ortadan kalktığını vurgulamıştır. 

Savaştan sonra zamanla oluşan sosyolojik ve ekonomik ortamda alınan 

kararlarla birlikte çalışma saatlerinin ve günlerinin azalmasının kanunla 

kesinleştirilmesi ile daha fazla boş zaman ortaya çıkmaktadır (Goldblatt, 2008: 199). 

Daha çok boş zaman bulan insanların futbola olan ilgisinin artması, futbolun daha 

çok oynanması ve çeşitli turnuva etkinliklerinin (1924 Olimpiyatları, 1928 Dünya 

Kupası, lig karşılaşmaları, diğer turnuvalar) daha çok izlenmesi anlamına 

gelmektedir. Goldblatt (2008) gün geçtikçe artan bu ilginin, en basit örnekle dönemin 

stadyumlarının yetmemesine ve ihtiyaçların artmasına neden olduğunu belirtmiştir. 

Bu gereksinimlerin doğması da futbola ticarileşme yolunda katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca savaştan önce dünyanın birçok yerinde resmileşen futbol, savaştan sonra 

diğer bölgelerde kurumsallaşmaya devam etmiştir.
7
 Futbolun kurumsallaşarak çeşitli

bölgelere/ülkelere yayılması, özellikle 1920-1930’lu yıllardan itibaren 

profesyonelleşme sürecini de hızlandırmıştır. Ülkemizde ise futbol 1951 yılında 

profesyonelleşmiştir (Devecioğlu, 2008: 8). Bu dönemde kurumsallaşmaya yönelik 

atılan en büyük adımlardan birisi UEFA’nın (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) 

1954 yılında kurulmuş olmasıdır (UEFA, 2014: 9).  

Futbolun ticarileşerek endüstriyel bir iş kolu haline gelme sürecine en büyük 

katkılardan birisi profesyonelleşme adımı olurken, diğeri ise televizyon ile 

tanışmasıdır (Klose, 2001: 376-377). Futbolun televizyon ile ilişkisi ilk olarak 1938 

yılında gerçekleşmiştir ve 1950’li yıllardan itibaren televizyon ekranlarında daha sık 

yer almaya başlamıştır (Çakmak, 2019: 29). Gittikçe artan ilgi karşısında alan fırsat 

olarak değerlendirilmiş ve 1965 yılında bir adım atılarak BBC tarafından 

7
 https://tr.wikipedia.org/wiki/Futbol_federasyonlar%C4%B1_listesi (erişim tarihi: 16.12.2020) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Futbol_federasyonlar%C4%B1_listesi
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İngiltere’deki özet görüntülere 5.000 Sterlin ücret ödenmiş olup, sonrasında ise 

futbol televizyonlarda daha fazla izlendikçe bu para miktarı da artmıştır.
8
 

Profesyonelleşme, kurumsallaşma, taraftar olgusunun oluşması, uluslararası 

turnuvalar, futbola olan ilginin boyutunun gittikçe artması ve dolayısıyla 

sponsorlukların, televizyonların işin içine yeni yeni girmeye başlaması ile birlikte 

ticarileşme yolunda emekleyerek ilerleyen futbol, 1974 yılında Joao Havelange’nin 

FIFA başkanı olmasıyla yeni bir döneme girmiştir. Havelange çok büyük bir 

ekonomik potansiyele sahip olduğunu düşündüğü futbolu diğer sektörler ile birlikte 

hareket ettirerek daha fazla kar kazanılabileceğini fark etmiştir. Bu döneme kadar 

sadece Dünya Kupası organize eden FIFA, Havelange ile birlikte hem üyelerini 

arttırmış hem de organize ettiği turnuvaları genişleterek 11’e çıkarmıştır. Dünya 

Kupası’nın yanına kadınlar ve gençlere yönelik bir dizi dünya şampiyonalarının 

eklenmesiyle birlikte FIFA Havelange döneminin sonunda (1998) yıllık 250 milyar 

Dolar cirosuyla, o dönem 170 milyar Dolar olan General Motors’tan daha fazla gelir 

elde edecek büyüklüğe kavuşmuştur (Tomlinson, 2000: 63-64). Bu büyümeyi 

1975’te önce Coca Cola, daha sonrasında ise 1982’den itibaren ‘top sponsorluk’ 

sistemi ile sağlamıştır.
9
 Coca Cola’dan sonra genişleyen turnuva yelpazesine Adidas 

ve McDonald’s gibi sponsorluk anlaşmalarıyla değer katan Havelange futbola hiç 

şüphesiz yeni bir boyut kazandırmıştır (Tomlinson, 2000:  63-64). Bu boyut şöyle 

özetlenebilmektedir:  

“FIFA’nın yönlendiriciliğinde futbol, artık bir spor müsabakasından çok, tüm 

ayrıntılarının ekonominin gereklerine göre düzenleneceği bir pazarlama etkinliğine 

dönüşmüştür. Dünya Kupaları, artık, sadece bir futbol şöleninin ötesinde, ciddi bir ekonomi 

potansiyelini harekete geçirebilen, hatta ülkelerin büyüme hızlarına etki yapabilen büyük 

küresel bir pazarlama faaliyetine dönüşmüştür” (Arık, 2004’ten aktaran Demir, 2020: 

360).  

FIFA’nın atılımlarıyla ticari olarak değişen koşullara uyum sağlamak için, 

UEFA’nın 1992-1993 sezonunda, belirli düzenlemeler yaparak Şampiyonlar Ligi’ne 

geçmesi futbolun bu alandaki potansiyelini de arttırmıştır. Sponsorluk için “az 

çoktur” fikrinin uygulanması ana fikir olarak işlenmiştir. UEFA, sadece 8 

                                                           
8
 http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-

tcarlemes-ngiltere-oernei.html (erişim tarihi: 16.12.2020) 

 
9
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/hukuk/264-ahmet-talimciler/1267-

sporda-iddet-sadece-yasa-le-oenlenmez.html (erişim tarihi: 16.12.2020) 

 

http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-tcarlemes-ngiltere-oernei.html
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/123-kutlu-merih/838-futbolun-tcarlemes-ngiltere-oernei.html
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/hukuk/264-ahmet-talimciler/1267-sporda-iddet-sadece-yasa-le-oenlenmez.html
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/hukuk/264-ahmet-talimciler/1267-sporda-iddet-sadece-yasa-le-oenlenmez.html
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sponsorluğa izin verilmesi, her şirket için 4 adet reklam panosu tahsisi, yerleşimler 

ve televizyon röportajlarındaki arka plan sponsorlukları, biletlerde logoların 

bulunması gibi yeniliklerle yeni koşullara uyum sağlamış ve bu koşulların ileriye 

gelişerek taşınmasına katkıda bulunmuştur (Desbordes, 2007: 32-34).   

1.2.2. Bosman Kararları ve Sürece Etkisi 

Futbolun bu dönüşümüne Jean-Marc Bosman’ın 1990 yılında başlattığı 

hukuksal işlem önemli boyutta katkıda bulunmuştur. Sermayenin serbest 

dolaşabilmesindeki süreçte olduğu gibi futbolcuların da dolaşımı önündeki engelin 

kalkmasına yardım eden bu hukuksal adım, futboldaki globalleşmeyi hızlandırmıştır 

(Talimciler, 2008: 90). 

Belçika’da sözleşmesinin bitimine yakın kendi kulübünün az ücret önermesi 

üzerine teklifi kabul etmeyen Bosman, dönemin kuralları gereği transfer ödemesi 

yapılmadan sözleşmesi bitse dahi farklı bir kulübe geçememektedir. Fransız bir 

kulüple anlaşan Bosman, istenilen transfer ücreti karşılanamadığı için transfer 

olamamış ve izlediği bu tutum karşısında kadro dışı kalmıştır. 1990 yılında bu 

durumu hukuki alana taşıyarak önemli bir süreç başlatmıştır. 1995 yılında karara 

bağlanan ve ‘Bosman Kararları’ olarak adlandırılan bu kararlar, futbolda liberal bir 

devrim başlamasına ve transfer yönetmeliklerinin düzenlenmesine yol açmıştır. Bu 

kararlar şunları kapsamaktadır:
10

 Futbol dahil tüm profesyonel spor branşlarının ekonomik birer alan ve

aktivite olarak değerlendirilme zorunluluğu olmaktadır.

 Avrupa Topluluğu vatandaşı olan futbolcuların, sözleşmelerinin

bitiminin ardından transferlerinin kısıtlanmasının hiçbir hukuki

dayanağı bulunmamaktadır.

 AB vatandaşı olan futbolcuların milli takımlar hariç, milliyetlerine

dayalı herhangi bir kısıtlamanın yapılması yanlıştır.

 Bu konuya ilişkin kulüplerin rekabeti engelleyici centilmenlik

anlaşmalarının Avrupa Komisyon’u vasıtasıyla en ağır şekilde

yaptırıma uğrayacaktır.

10
 http://arsiv.ntv.com.tr/news/280928.asp (erişim tarihi: 16.12.2020) 

http://arsiv.ntv.com.tr/news/280928.asp
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 Bu kararlar, bundan sonrası için bir kaynak niteliğinde olacaktır.

Bu kararlar ile artık futbolun resmi olarak bir mesleğe/iş koluna dönüştüğü 

söylenebilmektedir. Futbolcuların serbestçe uluslararası düzeyde transfer olmaya 

başladığı, kulüplerin yıldız oyunculardan oluşan kadrolar kurabilmek için daha fazla 

harcama yaptığı ve borca girdiği, yıldızlardan oluşan kadroların daha çok ilgi çektiği, 

profesyonelleşme ile başlayan, televizyon ve sponsorlukların katılımıyla devam 

eden, Havelange döneminin sonlarına doğru adeta “top” noktaya ulaşan bu süreç, bu 

kararlar eşliğinde resmileşen bir ekonomik faaliyet yaratmıştır. 

1.2.3. Futbolda Ekonomik Boyut 

Futbol para kavramıyla daha öncesinde tanışmış olsa da, yaşadığı dönüşüm 

sonucunda bir ekonomi haline gelmiştir. 1995 yılındaki Bosman kararlarıyla 

ekonomik anlamda resmileşen futbol, medyanın etkisi, sponsorlukların artması, 

taraftarların edindiği müşteri rolü, kulüplerin şirketleşmesi, teknolojinin gelişimi ve 

küreselleşmenin etkisiyle birlikte zaman içerisinde büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Ulaştığı bu boyutla gerek akademik çalışmalarda, gerekse çeşitli kurumlar tarafından 

yayımlanan raporlarda bir endüstri olarak kabul edilmiştir. 

“Deloitte Futbol Para Ligi” verilerine göre 1996-1997 yılındaki ilk 20 takımın 

toplam geliri 1.2 milyar Euro iken, 2004-2005 yılında ilk 20 kulübün toplam geliri 3 

milyar Euro bariyerini ilk defa aşmıştır (Deloitte Football Money League, 2006: 4). 

Burada, en çok gelir sağlayan ilk 20 kulübün 9 yıllık bir süre içerisinde toplamda 2.5 

kat daha fazla gelir sağladığı göz önüne alındığında, futbolun hızla gelişen bir 

ekonomiye sahip olduğu söylenebilmektedir. 

Futbol ekonomisinin içerisinde önemli bir yer kaplayan UEFA’nın gelirleri, 

aşağıdaki grafikte verilmiştir. 
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Grafik 1: UEFA 2005-2006 ile 2017-2018 Gelirleri 

Kaynak: https://www.statista.com/statistics/279056/revenue-of-the-

uefa/#:~:text=UEFA%20(Union%20of%20European%20Football%20Associations)%20total%20reve

nue%202004%2D2019&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,season%20was%203.86%2

0billion%20euros. (erişim tarihi: 16.12.2020) 

Grafik 1’den hareketle, UEFA’nın gelirleri 2004-2005 sezonunda yaklaşık 

olarak 0,66 milyar Euro iken, 2018-2019 sezonunda yaklaşık 3,9 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiş olup, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın oynandığı yıllarda bu gelirin 

oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Burada ekonomik yönden uluslararası futbol 

turnuvalarının da gücü görülebilmektedir. 

İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa’nın birinci liglerinden oluşan ve 

5 büyük lig olarak adlandırılan liglere bakıldığında, bu liglerin 2018-2019 sezonunda 

toplam 18 milyar Euro gelir elde ettiği görülmektedir (Aktifbank Ekolig, 2019: 5). 

Ülkemizde futbol ekonomisi ise son 10 yılda yaklaşık 5 kat büyümüştür 

(Aktifbank Ekolig, 2016: 2). 2017-2018 sezonuna bakıldığında Süper Lig’in toplam 

geliri 3.2 milyar TL iken, 2018-2019 yılında 4.2 milyar TL olarak görülmektedir 

(Aktifbank Ekolig, 2019: 69-70). 

Bu veri ve istatistiklerden yola çıkarak futbolun artık sadece bir spor olmadığı 

ve büyük bir endüstriye dönüştüğü söylenebilir. Simon Kuper’in eserinin isminde de 

belirttiği gibi, “Futbol Asla Sadece Futbol Değildir”. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

UEFA Toplam Gelir

https://www.statista.com/statistics/279056/revenue-of-the-uefa/#:~:text=UEFA%20(Union%20of%20European%20Football%20Associations)%20total%20revenue%202004%2D2019&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,season%20was%203.86%20billion%20euros
https://www.statista.com/statistics/279056/revenue-of-the-uefa/#:~:text=UEFA%20(Union%20of%20European%20Football%20Associations)%20total%20revenue%202004%2D2019&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,season%20was%203.86%20billion%20euros
https://www.statista.com/statistics/279056/revenue-of-the-uefa/#:~:text=UEFA%20(Union%20of%20European%20Football%20Associations)%20total%20revenue%202004%2D2019&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,season%20was%203.86%20billion%20euros
https://www.statista.com/statistics/279056/revenue-of-the-uefa/#:~:text=UEFA%20(Union%20of%20European%20Football%20Associations)%20total%20revenue%202004%2D2019&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,season%20was%203.86%20billion%20euros
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1.3. FUTBOLDA SPORTİF BAŞARI OLGUSU VE KULÜP 

GELİRLERİ 

Futbolda, sportif başarı ve finansal başarı arasında bir ilişkinin olduğu kabul 

edilmektedir. Aşağıdaki başlıklarda önce sportif başarı tanımlanarak, sportif başarı 

ile finansal başarı (gelir açısından) arasındaki ilişki ele alınacaktır. 

1.3.1. Futbolda Sportif Başarı Kavramı 

Sportif başarı, yüksek performans sergileyerek belirlenen hedefe ulaşabilme 

derecesidir (Güngör, 2014: 19). Bir futbol kulübünün ana hedeflerinden biri, bir 

takım olarak olabildiğince lig puanı toplayarak mümkün olan en iyi sonuç elde 

etmektir. Bunun yanında ulusal alanda olduğu kadar uluslararası alanda da başarı 

sağlamak, sportif başarının en önemli yapı taşlarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlara, her iki alanda da alınan galibiyetler, bir üst aşamaya çıkmak, 

kupa kazanmak gibi örnekler verilebilir (Pyatunin ve diğerleri, 2016: 7532). 

1.3.2. Kulüplerin Gelir Kalemleri 

Futbol endüstrisine yön veren en önemli 3 kalem (Aktifbank Ekolig, 2019: 3): 

 Maç Günü Gelirleri

 Ticari Gelirler

 Yayın Gelirleri

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, hem literatürdeki vurgusu, hem de kurumsal 

raporlardaki edindiği yer ile birlikte,  uluslararası turnuvalara katılan takımların 

kazancı da bir gelir kalemi olarak sayılmaktadır. Uluslararası sportif başarının 

öneminin yüksek olması sebebiyle, en çok gelir sağlayan bu kalemlere ‘UEFA 

Gelirleri’ olarak 4. bir kalem eklenecektir. Bu gelirler ‘Şampiyonlar Ligi ve UEFA 

Avrupa Ligi Gelirleri’ olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Ülkemizin birinci ligi 

olan Süper Lig’deki dört büyük takımın, dönem dönem en büyük ikinci gelir kaynağı 

haline geldiği önemli bir kaynaktır (Aktifbank Ekolig, 2019: 99). 
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1.3.2.1. Maç Günü Gelirleri 

En önemli gelir kalemlerinden birisi olan maç günü gelirleri, günümüzdeki 

futbol endüstrisinin geldiği nokta ile birlikte gelişen stadyumlarla ön plana 

çıkmaktadır. Stadyumlar sadece futbolun değil, spor endüstrisinin  mihenk taşlarıdır 

(Aktifbank Ekolig, 2019: 37). Günümüzdeki teknolojinin etkisiyle sosyal hayata etki 

edebilecek kapasiteye gelen stadyumlar seyircileri ağırlamak için türlü imkanlara 

sahiptir ve kulüplerin gelir sağlamasında önemli bir yerdedir. Eskiden maçları 

tribünden izleyen bu seyirciler, artık localarda, VIP koltuklarda, binlerce dolar 

harcayarak ‘müşteri’ haline dönüşmüştür (Akşar, 2005’ten aktaran Soygüden, 2016: 

24). Gelinen bu noktada, maç günü gelirlerini arttırmak için yarışan kulüpler, 

stadyumlara farklı yatırımlar yapmaktadırlar. İngiltere Premier Lig takımı olan 

Tottenham, maliyeti 1 milyar Pound olan yeni stadı ile en yakın örneklerden birisidir. 

NFL ile anlaşması olan Tottenham, Amerikan futbolu maçlarına ev sahipliği 

yapabilmek için, stadyumunu, 25 dakikada futbol sahasının geri çekilerek yerini yeni 

bir zemine bırakacak şekilde inşa ettirmiştir (Aktifbank Ekolig, 2019: 38-39). 

2017-2018 sezonuna kıyasla 2018-2019 sezonunda Avrupa’da seyirci 

sayısındaki artış, maç günü gelirlerini de arttırmıştır. 

Grafik 2: En Çok Gelir Kazanan İlk 20 Kulübün Maç Günü Gelirleri (milyon Euro) 

Kaynak: Deloitte Football Money League, 2020: 6 

 En fazla gelir sağlayan ilk 20 kulüpten hareketle, 2013-2014 sezonunda 1.209 

milyon  Euro olan maç günü gelirleri, 2018-2019 sezonunda 1.492 milyon Euro 

olarak gerçekleşmiştir. Sadece 2016-2017 yılında düşüş yaşayan maç günü gelirleri, 
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genellikle artış eğilimindedir. 2018-2019 sezonunda ise, önceki yıla göre ise %4 artış 

göstermiştir. 

 Ülkemizin birinci ligi olan Süper Lig’e bir bütün olarak bakıldığında, maç 

günü gelirleri, 2017-2018 sezonunda 396 milyon TL iken, 2018-2019 sezonunda 491 

milyon TL’ye çıkarak, %24 oranında artmıştır. Bu artış kulüplerin gelirlerini de 

olumlu yönde etkilemiştir. 

Grafik 3: Süper Lig'de 4 Büyük Takımın Maç Günü Gelirleri (milyon TL) 

Kaynak: Aktifbank Ekolig, 2019: 43 

Grafik 3’te, her iki sezonda da ulusal anlamda en önemli sportif başarı sayılan 

lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray Kulübü’nün, en fazla maç günü gelirini 

elde ettiği görülmektedir. Maç gelirinin (maça katılım, seyirci sayısı), futbol 

kulüplerinin hem kısa hem de uzun vadeli başarılarıyla ilişkili olduğu 

belirtilmektedir (Pinnuck ve Potter, 2006: 515). Buradan bakıldığında, sportif 

başarının, bu yönde daha fazla kaynak yaratması dolayısıyla, finansal başarı için 

önemli olduğu söylenebilir. Buna ek olarak, seyirciler, coşku ve heyecan bakımından 

zengin olan maçları daha yakından takip etmekte ve daha fazla harcama yapmaktadır 

(Karamatov ve diğerleri, 2019: 260). Buradan hareketle, şampiyonluk yolunda 

ilerleyen takımın/takımların hem maçlarının hem de taraftarlarının daha coşkulu ve 

heyecanlı olduğu düşünüldüğünde, taraftarların sportif başarı için itici güç, sportif 
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başarının da maç günü geliri açısından finansal başarıya katkı sağlayacağı çıkarımı 

yapılabilir. 

Maç günü gelirleri eskiden kulüp gelirlerinin ana kaynağı iken, günümüzde 

yayın hakları ve ticari gelirlerin gerisinde kalmaktadır. Buna rağmen hala diğer 

kalemleri iten ana faktör olarak görülmektedir. Birçok araştırma tarafından maç günü 

gelirlerinin (bilet satışı, stadyum geliri) artışıyla birlikte reklam, yayın ve ticari 

gelirlerin hızla arttığı, tersi durumda da düştüğü saptanmıştır (Kızıltepe, 2013: 79). 

1.3.2.2. Ticari Gelirler 

Kulüplerin ana gelirleri içerisinde yer alan ticari gelirler; sponsorluk, isim 

hakkı ve ürün satış gelirleri, diğer ticari gelirlerden oluşmaktadır. Futbolun global bir 

spor haline dönüşmesiyle birlikte, kulüpler ekonomilerini güçlendirmek için yeni 

arayışlara girmiştir. Buna bağlı olarak da ticari gelirlerin, son dönemde büyük oranda 

arttığı görülmektedir (Aktifbank Ekolig, 2019: 59). 

Grafik 4: En Çok Gelir Kazanan İlk 20 Kulübün Ticari Gelir Artışı (milyon Euro) 

Kaynak: Deloitte Football Money League, 2020: 6 

 En fazla gelir sağlayan ilk 20 kulüpten hareketle, 2013-2014 sezonunda 2.539 

milyon Euro olan ticari gelirler, 2018-2019 sezonuna gelindiğinde 3.679 milyon 

Euro’ya ulaşmıştır ve bir önceki sezona göre %8 daha fazla ticari gelir sağlanmıştır. 

 Aktifbank Ekolig Finansal Raporu’ndaki bilgilerden hareketle, gelir açısından 

ilk 20 kulüpten birisi olan Juventus kulübü, ticari gelirlerini en fazla arttıran 
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başarısının yanında gerçekleştirdiği transfer ile büyük etki yaratmış ve gelirlerine 

katkı sağlamıştır. Temmuz 2018’de dünyanın en iyi oyuncularından birisi olarak 

kabul edilen Cristiano Ronaldo’yu, 112 milyon Dolar ücret karşılığında renklerine 

katarak, ilk 24 saatte satılan 600.000 forma ile 62.4 milyon Dolar gelir elde etmiş ve 

ürün satışlarını sezon boyunca %15 arttırmıştır. Ayrıca bir önceki seneye göre 

kombine bileti alan taraftarların sayısını da arttırarak, %97 stadyum doluluk oranı 

yakalamış, maç günü gelirlerini de önemli ölçüde arttırmıştır (Aktifbank Ekolig, 

2019: 65). 

 Süper Lig’de ise, ticari gelirler bir önceki sezon yaklaşık olarak 1.1 milyon 

TL iken, 2018-2019 sezonunda 1.3 milyon TL sınırını aşmıştır. Fenerbahçe, 

Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor (4 büyükler) bu miktarın 1 milyon TL’sini 

oluşturmaktadır. 

Grafik 5: Süper Lig'de 4 Büyük Takımın Ticari Gelirleri (milyon TL) 

Kaynak: Aktifbank Ekolig, 2016: 58; Aktifbank Ekolig, 2019: 68 

 Grafik 5’den hareketle, Fenerbahçe son 5 sezon toplamında ve son sezonda 

ticari gelirlerde lider konumundadır. Beşiktaş’ın ticari gelirleri, 2017-2018 sezonuna 

kadar artış eğilimindedir. Beşiktaş’ta 2017-2018 sezonu sonunda en üst noktaya 

ulaşan ticari gelirler, 2018-2019 sezonuyla düşüş yaşamıştır. 2017-2018 sezonundaki 

gelirin nedeni, Pinnuck ve Potter (2006) tarafından da belirtildiği üzere, pazarlama 

gelirleriyle, önceki iki sezondaki sportif başarının arasındaki olumlu ilişki olarak 

gösterilebilir. Öncesindeki iki sezonda da şampiyonluğu kazanan kulüp, ayrıca 2017-
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önemli derecede ilgi çekmiş ve görüldüğü üzere, ticari gelirlerini en üst noktaya 

taşımıştır. 2017-2018, 2018-2019 şampiyonu Galatasaray’ın ise önceki yıllara göre 

önemli ölçüde ticari gelirlerini arttırdığı görülmektedir. Tüm bunların yanında 

futbolun ekonomik olarak hızla geliştiği düşünüldüğünde, bahsettiğimiz sezonlarda 

ligin gelirinin genel olarak artış eğiliminde olmasının da bu gelirlerin artışında 

öneminin bulunduğu söylenebilir. 

Medya, sponsor ve taraftar kavramlarının birbirlerine fayda sağlayacak şekilde 

ilişki içerisinde oldukları belirtilmektedir (Mullin ve diğerleri, 2014: 313). Ticari 

gelirlerin en büyük kalemi olan sponsorluklar, finansal bir desteği kapsadıkları için, 

hem organizasyonlar hem de kulüpler için büyük bir önem ifade etmektedir. Bu 

finansal destek miktarı, medya ortaklıkları ve taraftarın ilgisine bağlıdır (Mullin, 

2014: 417). Taraftar terimi, diğer gelirlerin temelinde yatan maç günü gelirlerinin 

tümüyle ilgilidir (Szymanski, 2006; 197), aynı şekilde ticaretle ilgilidir (Mullin, 

2014: 405-406). Buradan hareketle, önceki başlıkta da belirttiğimiz gibi, taraftarın 

ilgi ve heyecanını yüksek tutacak olan önemli oyuncu transferleri, ulusal ve/veya 

uluslararası sportif başarı gibi seçenekler bulunmaktadır. Sportif başarı sağlamanın, 

taraftarın ilgisini çekmekteki önemli etkenlerden biri olduğu ve bunun da daha fazla 

miktarda kaynak olarak döneceği düşünüldüğünde, öneminin ne kadar yüksek olduğu 

görülebilmektedir. 

1.3.2.3. Yayın Gelirleri 

Futbolun dönüşümünde kitle iletişim araçları önemli bir yere sahiptir ve 

televizyon o araçlardan birisidir. Sporun anlık takip edilebilmesi için önemli bir yere 

sahip olan televizyonlar, sadece yayınladıkları maçlarla değil, günün farklı zaman 

dilimlerinde yayınladıkları programlar ile ilgiyi canlı tutmaktadır. Televizyonların 

birçok fonksiyonunun yanında oyuncuların ve kulüplerin reklamını yapması, gelirleri 

pozitif yönde etkilemektedir. (Genç, 1998’den aktaran Soygüden, 2016: 29). 

Amazon’un İngiltere Premier Lig yayın hakları paketlerinden birisini alması, 

televizyonlara karşı ciddi bir rakibi ortaya çıkarmıştır. Bu adımın diğer platformlar 

için öncü niteliğinde olabileceği ve futbolun geleceğindeki ekonomik büyümeyi 

belirleyebileceği düşünülmektedir (Deloitte Football Money League, 2020: 5). 
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Yayın gelirleri her ligde farklı şekilde dağıtılmaktadır ve bu dağıtıma futbol 

federasyonları aracılık etmektedir. Bu dağıtımların farkını ortaya koyan bir 

çalışmada, 5 büyük lig incelenmiş, yayın gelirleri açısından en büyük gelire sahip 

olan İngiltere Premier Lig’de adaletli dağıtım modeli işlenirken, diğer liglerde daha 

çok en büyük kulüpleri baz alan dağıtım modeli işlendiği belirtilmiştir. Premier 

Lig’deki adaletli dağıtım lig içindeki rekabeti arttırsa da, büyük kulüplerin 

Avrupa’daki başarısını olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, diğer liglerdeki 

adaletsiz dağıtım lig içindeki rekabeti azaltsa da, büyük kulüplerin Avrupa’daki 

başarısını olumlu etkilediği görülmektedir (Stenheim ve diğerleri, 2020: 84-85). 

Ülkemizdeki gelir dağıtım modeli ise İngiltere hariç diğer liglerde olduğu gibi en 

büyük takımları daha ön plana çıkarmaktadır. 

Yayın gelirleri, futbol endüstrisinin en büyük gelir kaynağını kapsamaktadır. 

Son 20 yıl içerisinde futbol kulüplerinin gelirlerindeki artış, hem ulusal hem de 

uluslararası anlamda yayın hakları değerlerindeki artıştan kaynaklanmıştır (Deloitte 

Football Money League, 2020: 5). 

Grafik 6: İlk 20 Kulübün Gelir Artışı 

Kaynak: Deloitte Football Money League, 2020: 6 

 Grafik 6’da, en çok gelire sahip olan 20 kulübün, 3 ana gelir kalemi birden 

görülmektedir. 2018-2019 sezonu yayın gelirlerinde, bir önceki sezona göre %11 

artış vardır. Yayın gelirleri, 2016-2017 sezonuyla birlikte gelir kalemi olarak liderliği 

alarak, futbol endüstrisi içerisinde en önemli kaynak haline gelmiştir. 
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 Süper lig’de de durum farksızdır ve yayın gelirleri, gelir kaynağı açısından en 

önemli kaynaktır. 2017-2018 sezonunda 1.475 milyon TL olan gelirler, 2018-2019 

sezonunda yaklaşık olarak 1.9 milyon TL sınırına ulaşmıştır. 

Tablo 1: Son 5 Sezonda Süper Lig'in Yayın Gelirlerinin Gelişimi (Bin TL) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Genel 

Toplam 

Lige Katılım 
279.000 

(%34) 

324.000 

(%37) 

360.000 

(%36) 

540.000 

(%37) 

693.000 

(%37) 
2.196.000 

Sportif 

Performans 

347.625 

(%46) 

397.850 

(%46) 

459.000 

(%46) 

673.000 

(%46) 

856.000 

(%45) 
2.734.475 

Sıralama Ödülü 
46.500  

(%6) 

53.250  

(%6) 

59.475  

(%6) 

82.000  

(%6) 

112.000 

(%6) 
353.225 

Şampiyonluk 

Primi 

82.940 

(%11) 

96.000 

(%11) 

109.800 

(%11) 

167.400 

(%11) 

207.900 

(%11) 
664.040 

Paraşüt Ödemesi - - 
12.000  

(%1) 

12.000  

(%1) 

14.300  

(%1) 
38.300 

Sezon Toplamı 756.065 871.100 1.000.275 1.474.000 1.884.000 5.986.040 

Kaynak: Aktifbank Ekolig, 2019: 55 

 Tablo 1’den hareketle, son 5 sezonda 5.9 milyar TL’ye ulaşırken, naklen 

yayın gelirleri 2018-2019 sezonu itibariyle 5 sezon öncesinin 2,5 katına ulaşmıştır. 

Toplam gelirin içerisinde, lige katılım (%36,8), sportif performans (%45,5), sıralama 

ödülü (%5,9), geçmiş yıllardaki şampiyonluk primi (%11) ve paraşüt ödülü (%0,8) 

olarak ayrılan gelirlerin, önemli bir bölümü hem o sezon boyunca sergilenen 

performansa, hem de önceki sezonlarda sergilenen performansa veya kazanılan 

sportif başarılara bağlıdır. 
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Tablo 2: 2018-2019 Havuz Geliri Dağıtım Modeli (Milyon TL) 

Katılım Payı (%37) 38.5 

Sportif Performans Bonusu 

(%45) 

Galibiyet başına 2.8 

Beraberlik başına 1.4 

Sıralama, Başarı Ödülü (%6) 112 

1. GS 36.2 

2. Başakşehir 29 

3. BJK 21.6 

4. TS 14.4 

5. Yeni Malatyaspor 7.2 

6. FB 3.6 

Geçmiş Şampiyonluk (%11) 

GS   (22*3.3) 72.6 

FB  (19*3.3) 62.7 

BJK  (15*3.3) 49.5 

TS     (6*3.3) 19.8 

Bursaspor (1*3.3) 3.3 

Paraşüt Ödülü (3*4.8) 14.4 

Kaynak: http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-

tugrulaksar/4632-super-ligfutbol-ekonomisi-futbol-ve-para-havuz-gelirleri.html (erişim tarihi: 

16.12.2020) 

Yayın gelirlerinde, toplamın içerisindeki %11,5 payı ve kazandığı 216 milyon 

TL ile ilk sırayı sezonun şampiyonu Galatasaray (Lig pozisyonu: 1.) elde etmiştir. 

Beşiktaş (3.) 174 milyon TL ile takip ederken, Fenerbahçe (6.) 154 milyon TL ile 

üçüncü, Trabzonspor (4.) ise 136 milyon TL ile dördüncü sıradadır. Ligi ikinci sırada 

bitiren Başakşehir ise 135 milyon TL ile beşinci sırada yer almaktadır. 

 Kar marjı ile lig performansı/sıralaması arasında doğrusal bir ilişki 

bulunmaktadır ve bu da, gelirin, ligin bir işlevi olduğunu gösterir (Szymanski ve 

Smith, 1997: 144). Gelirin ligin bir işlevi olduğu düşünüldüğünde, yukarıdaki tablo 

ve bilgilerden şu çıkarım yapılabilir. Başakşehir ligin ikincisi olarak önemli bir 

yarışın içerisinde kalmış olsa da, geçmişteki başarılarının sınırlılığı nedeniyle yayın 

gelirlerinde beşinci sırayı almıştır. Sezonun şampiyonu Galatasaray’ın en yakın 

rakibine yaklaşık 50 milyon TL fark attığı düşünüldüğünde, hem geçmişte kazandığı 

sportif başarıların, hem de bugün kazandığı her galibiyet, lig sıralaması, şampiyonluk 

gibi sportif başarıların birleşimi ile önemli bir finansal kaynak avantajı sağladığı 

http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-tugrulaksar/4632-super-ligfutbol-ekonomisi-futbol-ve-para-havuz-gelirleri.html
http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/ekonomi/35-tugrulaksar/4632-super-ligfutbol-ekonomisi-futbol-ve-para-havuz-gelirleri.html
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görülebilmektedir. Ayrıca ligdeki sıralamanın (sportif başarının) uluslararası 

turnuvaların kapılarını açması ve dolayısıyla yeni bir gelir kaynağı yaratıyor olması 

açısından da önemli olduğu vurgulanabilir. 

1.3.2.4. UEFA Gelirleri 

UEFA gelirleri, kulüpler için, Şampiyonlar Ligi gelirleri ve Avrupa Ligi 

gelirlerini kapsamaktadır. Bu uluslararası turnuvalara katılım hakkını, lig sıralamaları 

(lig kurallarına göre değişebilir) ve ulusal alanda oynanan kupaların kazananları elde 

etmektedir. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan takım da bir sonraki sezon 

Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmaktadır. 2018-2019 sezonu itibariyle 

UEFA parasal ödül dağıtımı kriterleriyle ilgili önemli değişiklikler yapmıştır. Bu 

değişikliklerin en önemlilerinden birisi, Pazarlama Havuzu Gelirleri’nin payının 

%30’dan %15’ düşürülmesi ve Takım Katsayı Sıralaması (Son 10 yıl baz alınacak) 

adı altında yeni bir kriter getirilmesi olmuştur (Aktifbank Ekolig, 2019: 9). 

2018/2019 sezonunda UEFA, Şampiyonlar Ligi’ne katılan 32 takıma 

toplamda 2 milyar Euro dağıtmıştır. Takım Katsayı Sıralaması payı %30 (585 milyon 

Euro), Turnuva Katılım payı %25 (488 milyon Euro), Sportif Performansa Dayalı 

Gelirler’in payı %30 (585 milyon Euro), Pazarlama Havuzu Gelirleri’nin payı %15 

(292 milyon Euro) olarak dağıtılmıştır (Aktifbank Ekolig, 2019: 10). Ayrıca ilgili 

sezonda Avrupa Ligi Gelirleri, 560 milyon Euro olarak dağıtılmıştır (UEFA 

Financial Report, 2019: 41). Şampiyonlar Ligi ödül dağıtım sistemindeki yapılan 

değişikliğin, geçmişteki (özellikle son 10 yıldaki) ve gerçekleşen sezondaki sportif 

başarıları ön plana çıkardığı görülmektedir. 

Ülkemizdeki kulüplerin de sezondan sezona değişmekle birlikte bu 

turnuvalardan önemli ölçüde gelir sağladığı görülmektedir. 
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Tablo 3: 4 Büyüklerin Sezon İçindeki Gelir Kalemleri (TL) 

2017-

2018 

Sezonu 

Gelir 

Kalemi 
BJK GS FB TS 

4 Büyüklerin 

Sezon İçindeki 

Gelirleri 

Toplamı 

Yayın 

Gelirleri 
135.856.700 169.019.381 169.742.915 95.256.402 

UEFA 

Gelirleri 
208.213.926 1.001.340 8.034.631 - 

Ticari 

Gelirler 
279.468.568 219.021.291 254.409.283 78.333.671 

Maç 

Günü 

Gelirleri 

105.622.607 128.551.267 82.071.799 31.813.893 

Toplam 

Gelir 
729.161.801 517.593.279 514.258.628 205.403.966 1.966.417.674 

2018-

2019 

Sezonu 

Gelir 

Kalemi 
GS FB BJK TS 

4 Büyüklerin 

Sezon İçindeki 

Gelirleri 

Toplamı 

Yayın 

Gelirleri 
231.059.534 166.302.030 181.304.510 138.477.195 

UEFA 

Gelirleri 
231.974.127 70.270.486 74.775.714 - 

Ticari 

Gelirler 
279.659.066 317.826.178 269.044.927 156.446.739 

Maç 

Günü 

Gelirleri 

165.896.861 139.904.553 97.577.837 23.398.566 

Toplam 

Gelir 
908.589.588 694.303.247 622.702.988 318.322.500 2.543.918.323 

Kaynak: Aktifbank Ekolig, 2019: 99 

 Tablo 3’e bakıldığında, UEFA Gelirleri’nin özellikle Şampiyonlar Ligi’ne 

katılan takımların başarısına göre değiştiği ve en önemli gelir kaynaklarından birisi 

olduğu görülmektedir. 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 

yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş’ın, en önemli ikinci gelir kaynağıdır. 2018-2019 

sezonunda ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde sadece bir maç kazanabilmiştir. 

Buna rağmen sadece katılım ve önceki sıralamasıyla bile önemli ölçüde gelir 

sağlamıştır. Genel olarak bakıldığında ise her iki kulübün de diğer kulüplere oranla 

finansal açıdan daha fazla gelir elde etmiş olması önemli bir finansal avantaj olarak 

yorumlanabilir. 

 UEFA’nın katılım ve ilerleme bonuslarıyla birlikte doğrudan gelir 

sağlanmasının yanında, uluslararası hayran kazanma, farklı sponsorluklar gibi yeni 

kaynakları da ortaya çıkarabileceği (Szymanski, 2007: 205) düşünüldüğünde, 

uluslararası sportif başarının, en az ulusal alanda kazanılan sportif başarı kadar önem 

taşıdığı söylenebilir. 
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 Yukarıda işlenen gelir kaynaklarına bir bütün olarak bakıldığında, sportif 

başarının doğrudan veya dolaylı yoldan önemli gelir kaynakları yarattığı 

görülmektedir. Hem geçmişteki sportif başarıların, hem de gerçekleşen sezondaki 

sportif başarıların sağladığı bu önemli gelir kaynağı, finansal başarının itici gücü 

olma niteliğini taşımaktadır (Rohde ve Breuer, 2016: 8). Ayrıca adı geçen çalışmada 

ulusal başarının öncelikle takım yatırımlarından kaynaklandığı belirtilmektedir. 

Literatürü destekleyen nitelikte olan bu çalışmada, finansal gücün de sportif başarıyı 

sağlamada önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Sportif başarı ile finansal başarı arasında 

iki yönlü ve birbirini destekleyen bir ilişki olduğu düşünüldüğünde, o sezon 

kazanılan başarılarla daha fazla kaynak elde edip, doğru adımlar atılarak spor 

başarısı devamlı hale getirilebilir. Son zamanlarda uluslararası kulüplerin birer iş 

birimi haline gelmesi ve önceden olduğu gibi sadece sportif başarı odaklı olmaması 

da bu ilişkiye gösterilen önemli bir kanıt niteliğindedir (Planas ve Kalemba, 2017: 

60). Tüm bunlardan hareketle, sportif başarının yapılan tanımına da bağlı kalarak, bu 

başarıların kaynağında geçmişte ve bugün sergilenen önemli bir performans yatması 

nedeniyle, çalışmanın sonraki bölümlerinde, önce literatür incelenecek ve Süper Lig 

kulüplerinin ulusal anlamdaki lig performanslarına profilleme çalışması yapılacaktır. 

Böylece sportif başarının temelinde yatan performansın verileri ele alınarak, başarı 

sağlayan/sağlayamayan kulüplerin avantaj/dezavantajları hakkında çıkarım yapmak 

hedeflenecektir. 



İKİNCİ BÖLÜM 

FUTBOLDA PERFORMANS ANALİZİ LİTERATÜRÜ 

Futbolda performans analizi oldukça karmaşıktır ve bu sebeple farklı yönlerden 

ele alınabilmektedir. Performansı tanımlamayı, tahmin etmeyi ve bunlardan yola 

çıkarak karşılaştırma yapmayı hedefleyen çalışmalar bulunmaktadır. Bu karmaşıklığı 

daha basite indirgeyebilmek için farklı sınıflandırmalar yapılabilmektedir. Bu yönde 

2017’ye kadar yapılan çalışmalar bazı sistematik incelemelere konu olmuştur 

(Mackenzie ve Cushion, 2013; Sarmento ve diğerleri, 2014; Sarmento ve diğerleri, 

2018; Lepschy ve diğerleri, 2018). Bu çalışmalar, literatürü farklı yönlerden 

kapsamlı olarak değerlendirdikleri için büyük öneme sahiptir. 

Mackenzie ve Cushion (2013), 1986’dan 2010’a kadar yapılan, doğrudan 

teknik (44 çalışma) ve fiziksel parametrelerden (16 çalışma) oluşan araştırmaları 

eleştirel bir yönden ele alarak, araştırma bulgularının uygulanabilirliğini ve 

metodolojilerini değerlendirmiştir. Değerlendirmede, futbolun kompleks ve karmaşık 

yapısının göz ardı edildiği vurgulanarak, yapılan çalışmaların geçmişteki 

metodolojilere bağlı kalarak sürdürüldüğü, genellemenin yapıldığı örneklem 

büyüklüklerinin yetersizliği, sonuçlara ulaşılırken türetilen şeffaf tanımların eksikliği 

ve bulunan bulguların aktarılabilirlik açısından az şey sunduğu belirtilmiştir. Bunun 

yanında araştırmada tahmine dayalı ve performansı kontrol eden değişkenlere aşırı 

vurgu yapıldığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmaların teori-uygulama arasındaki ilişkiye 

az katkıda bulunduğunu da vurgulamıştır. Sonuç olarak ise alternatif bir yöntem 

önererek, performans analizi sunumunu ve sporcunun öğrenmesi faktörünü 

analizlerin içerisine alarak sosyal ve kültürel etkilere dikkat edilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Sarmento ve diğerleri (2014), 2011’in sonlarına kadar yapılan 53 çalışmayı, 

futbolda temel araştırma konuları olan fiziksel ve teknik aksiyonları baz alarak, 

metodolojik olarak değerlendirmiştir. Bu değerlendirmede öngörücü, tanımlayıcı ve 

karşılaştırmaya dayalı çalışmalardan yola çıkarak, çalışmaların büyük bölümünün 

oyuncular veya takımlar arasındaki ayrımı yapabilmek için karşılaştırma yaptığını 

vurgulamış ve öngörücü çalışmaların daha seyrek olduğu belirtilmiştir. Yapılan 
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bütün karşılaştırmalı çalışmaların “oynanan rol” ve “rekabetçi seviye” üzerinden 

yapıldığı belirtilmiştir. Oynanan rol (defans, orta saha, forvet vb.) açısından 

bakıldığında, fiziksel ve teknik alanlardaki taleplerin, oyuncunun oynadığı mevkiye 

göre değiştiği ve buna özel olarak antrenman yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Farklı rekabetçi seviyeler açısından bakıldığında ise, sadece aynı ligde oynayan 

takımlar değil farklı liglerin de ele alındığı, bunun yanında ise farklı profesyonellik 

seviyelerinin de işlendiği belirtilmiştir. Buradan da, daha başarılı takımların 

oyuncularının top ile birlikte kat ettiği mesafenin, yüksek-yoğunluklu koşuların, gole 

ulaşmadaki efektifliğin, daha fazla başarılı pasın, top sürmenin ve şutun atıldığının 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yine aynı çalışmada rakip takım kalitesi, maç durumu 

(sonuç olarak), maçın yeri (ev sahibi veya deplasman) gibi durumsal değişkenler 

kademeli olarak analize katılmış ve başarı için oldukça büyük bir öneme sahip 

oldukları sonucuna varılmıştır. 

Sarmento ve diğerleri (2018), hakemli dergilerde 2012-2016 yılları arasında 

yayınlanan 77 adet araştırmayı sistematik olarak gözden geçirmiştir. Çalışmada 

özellikle duran toplar, kolektif sistem davranışları, takımın aldığı pozisyon dolaylı 

çalışmalar, takım iletişim yatkınlıkları ve grup sonuçlarını baz alan çalışmalardan 

yola çıkarak rekabetçi futbolda performans sırasında ortaya çıkan karmaşık yapının, 

bir çok yönü dikkate alan entegre bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulamıştır. Örneğin 

birkaç çalışmanın duran toplardan gol bulma oranının %30 ile %40 arasında 

olduğunu tahmin ettiğini belirtmiştir. Maç istatistiklerinden yola çıkılarak başarılı 

takımları önemli derecede ayıran değişkenlerin ise şut, kaybedilen topun tekrar 

kazanılma süreleri, defansif baskının efektifliği gibi faktörlerin olduğu 

vurgulanmıştır. 

Lepschy ve diğerleri (2018), 1986-2016 yılları arasındaki 68 çalışmayı 

sistematik şekilde incelemiştir. Bu çalışmada toplam sayıya bakıldığında özellikle 

2010 yılından sonra yapılan çalışmaların öncesine göre yarıdan (%61) daha fazla 

olduğu belirtilmiş ve önceki çalışmalardan elde edilen 76 adet başarıya ilişkin 

performans göstergesi incelenmiştir. Ortaya çıkan sonuçta, verimlilik (atılan gol 

sayısının, çekilen şut sayısına bölümü), hedefi bulan şutlar, topa sahip olma, pas 

isabeti/başarılı pas gibi değişkenlerin büyük öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Bunun yanında rakibin kalitesi ve maçın yerinin de önemli olduğu belirtilmiştir. 
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Ayrıca diskriminant analiz, faktör analizi ve regresyon analizi gibi yeni istatistiksel 

yöntemlerin ortaya çıktığı da belirtilmiştir. Tüm bunların yanında çalışmada özellikle 

küçük örneklem büyüklükleri ve operasyonel tanımlar gibi metodolojik açıkların 

olduğu üzerinde durulmuştur. 

Literatürde bu incelemeler futboldaki performans analizinin eksiklerini önemli 

derecede vurgulamış ve başarıyı tanımlayarak sonraki çalışmalara yön gösterici 

olmuştur. Bu çalışmalardan hareketle, performans analizi literatürü çeşitli şekilde 

sınıflandırılabilmektedir. Yapılan çalışmalar, ulusal ligler ve uluslararası turnuvalar, 

tahmin ve/veya karşılaştırma, oyuncu veya takım başlıkları altında ve literatüre 

uygun şekilde kendi içlerinde sınıflandırılacaktır. Del Coso ve diğerleri (2020), 

başarıyı tanımlayan değişkenlerde, Şampiyonlar Ligi gibi elemeli turnuvalar ile 

haftadan haftaya oynanan ulusal liglerin arasında fark olabileceğini belirtmiştir. 

Buradan hareketle bu çalışmada ulusal ligler ve uluslararası turnuvalar ayrımı 

yapılmış ve ayrı başlıklar altında işlenmiştir. Bu çalışmadaki ana odak, sportif 

başarı/başarısızlığın getirdiği avantaj veya dezavantaj olması sebebiyle, seçilen 

çalışmaların geneli de buna yönelik seçilmiştir. 

2.1.  KARŞILAŞTIRMA BAZLI ÇALIŞMALAR 

2.1.1. Ulusal Ligler 

Ulusal liglerdeki karşılaştırmalı analizler kendi içerisinde takım ve oyuncu 

performansı olarak ayrılabilir. 

2.1.1.1. Takım Performansları 

Takım performanslarından yola çıkarak yapılan çalışmalar oyunculara göre 

daha yoğun olduğu görülmektedir. Kendi içerisinde farklı şekillerde 

sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmaların en başında lig derecelendirmesine 

göre yapılan çalışmalar gelmektedir (Armatas ve diğerleri, 2009a; Rampinini ve 

diğerleri 2009; Oberstone, 2009; Lago-Ballesteros ve Lago-Penas, 2010; Jankovic ve 

diğerleri, 2011a; Tenga ve Sigmundstad, 2011; Bekris ve diğerleri 2013; Vogelbein 

ve diğerleri, 2014; Evangelos ve diğerleri, 2018; Georgievski ve diğerleri, 2018; 

Yang ve diğerleri, 2018; Clemente ve diğerleri, 2019; Longo ve diğerleri, 2019; 
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Souza ve diğerleri 2019b; Strafford ve diğerleri, 2019; Armatas ve diğerleri, 2020; 

Souza ve diğerleri 2020, Del Coso ve diğerleri, 2020). Bu çalışmaların genel amacı 

futbolda başarıyı sağlayan faktörleri bulmak için takımları final lig sıralamasından 

yola çıkarak karşılaştırmaktır. Çalışmalarda (birkaç çalışma hariç) üzerinde en çok 

durulan faktörler; gol etkinliği, şut ve pas olarak görülmektedir. Örneğin Oberstone 

(2009), Lago-Ballesteros ve Lago-Penas (2010), Armatas vd. (2010) daha iyi lig 

sıralamasına sahip olan takımların daha fazla gol attığını, daha fazla başarılı pas 

yaptığını ve gole daha az şutla (efektiflik) ulaştığını vurgulamıştır. Ayrıca Vogelbein 

vd. (2014), Almanya Ligi’nde topu en yakın sürede geri kazanmanın üst sıralardaki 

takımlar için önemli olduğunu belirtmiştir. Son yıllardaki literatüre bakıldığında ise, 

Souza vd. (2019b) ilk üç sıra ile son üç sırayı defansif ve ofansif açıdan 

karşılaştırarak önceki literatüre benzer sonuçlar elde etmiş, atak açısından başarılı 

takımları ayıran en önemli istatistiğin şut isabeti, defans açısından ise kalelerine 

atılan şut sayısı olarak belirlemiştir. Del Coso vd. (2020) ise, literatüre birinci ve 

ikinci sıradaki takımları karşılaştırarak katkıda bulunmuştur. Şampiyonu ayıran 

farkları ele alması sebebiyle önemlidir. Bu çalışmada elde ettikleri en önemli sonuç, 

ikinci olan takımın birinciye göre evinde benzer sayıda maç kazansa da deplasmanda 

daha az kazanmasıdır. En önemli istatistik olarak diğer çalışmalara ek olarak daha az 

korner şansı verme olarak vurgulanmıştır. Yukarıdaki çalışmaların genelinden farklı 

olarak ele alınan çalışmalara örnek verilebilir. Bu çalışmalardan ilki, Clemente vd. 

(2019) İspanya Ligi’nde fiziksel performans göstergelerinin başarı konusunda önemli 

olup olmadığı sorusu üzerinde durmuş ve önemli bir farklılığın veya etkisinin 

olmadığını belirtmiştir. Diğeri ise Georgievski vd. (2018) Premier Lig’de (2010-

2017) yaptığı çalışmada farklı yönden ele alarak, ofansın defansa, defansın ise ofansa 

seçilebileceği durumları incelemiştir. Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler 

teorisinden ilham alınarak yapılan bu çalışmada, defansif istatistiklerin başarı için 

çok daha önemli olduğunu, fakat bunun takımların lig pozisyonlarına göre 

değişebileceğini vurgulamıştır. Örneğin özellikle ilk 3 sıranın hem atakta hem 

defansta öne çıkan performansları olduğunu belirtmiştir. 

Diğer bir sınıflandırma ise kazanan-kaybeden ayrımını belirleyebilmek için 

yapılan çalışmalardır (Armatas ve diğerleri, 2009b; Broich ve diğerleri, 2014; Yue ve 

diğerleri, 2014; Kite ve Nevill, 2017). Bu çalışmalardaki asıl amaç maçtan maça 
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başarıyı kıyaslamaktır ve kazanan takımın kaybedene göre neyi daha iyi yaptığını 

ortaya çıkarmaktır. Yue vd. (2014), Broich vd. (2014) Almanya’da kazanan takımları 

ayıran faktörün özellikle şutların sayısındansa şutların kalitesinin olduğunu, buna ek 

olarak önemli göstergeleri pas ve topa dokunma sayısı olarak belirtirken, Armatas 

vd. (2009b) ise Yunanistan Ligi’nde ilk golü bulan takımın kazanma oranına 

(%71.43)  odaklanmış ve önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamıştır. Kite ve 

Neville (2017) ise İngiltere League One’dan bir takımın üç sezonunu ele alarak 

kazandıkları-kaybettikleri maçlar arasında ne gibi farklılıklar olduğunu bulmaya 

çalışmıştır. Çalışma hem tahmin hem de karşılaştırma alanına girmektedir. 

Çalışmada ele alınan takımın, skor olarak öndeyken (yenerken) veya beraberlik 

durumunda iken, skor olarak geride oldukları duruma kıyasla daha az pas yapmaya 

çalıştıkları vurgulanmıştır.  

Bir diğer sınıflandırma ise birden fazla ligin karşılaştırıldığı ya da ele alındığı 

durumlar olarak incelenebilmektedir (Oberstone, 2011; Alberti ve diğerleri, 2013; 

Pollard ve Gomez, 2014; Bekris, ve diğerleri 2014; Vales-Vazquez ve diğerleri, 

2017; Sarmento ve diğerleri, 2018; Sapp ve diğerleri, 2018; Pappalardo ve Cintia, 

2018; Mitrotasios, 2019; Elyakim ve diğerleri, 2020). Çalışmalar genel anlamda en 

büyük 5 lige (veya içerisinden seçilen 4 lige) yönelik olmakla beraber farklı odakları 

bulunmaktadır. Ligler arasındaki karakteristik farkları taktiksel ve teknik açıdan 

karşılaştırma yaparak ön plana çıkarmaya çalışan çalışmalar önemli bir rol 

oynamaktadır. Oberstone (2011), İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerindeki 

performans göstergelerindeki farkı bulmaya çalışarak, örneğin 2008-2009 sezonunda 

İtalya’nın daha pasa dayalı, İngiltere’nin daha agresif ve sert olduğunu, İspanya’da 

ise hedefi bulan şutların yüzdesinin daha fazla olduğunu vurgulamıştır. Sarmento vd. 

(2018), kontra atak ve hızlı atakların, pozisyonel ataklara göre %40 daha başarılı 

sonuçlandığını belirtmiştir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki atakların efektif olarak 

bitmesinin, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Ligleri’ne göre daha zor olduğunu 

belirtmiştir. Burada özellikle 2014 yılında Sarmento vd. tarafından düşünüldüğünden 

daha önemli olduğu vurgulanan durumsal değişkenler (maç yeri, rakibin kalitesi, maç 

sonucu) göz önüne alındığında, Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerin kalitesinin liglerin 

genel kalitesinden daha iyi olması, bunun yanında turnuvanın getirmiş olduğu eleme 

sistemi ile maçlara olan yaklaşım vb. faktörler önemli bir rol almış olabilir. Bu 
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konuda zaten literatürdeki genel kanı da uluslararası turnuvalar içerisindeki rekabet 

ortamının farklılığıdır. Mitrotasios ve diğerleri (2019), büyük liglerdeki taktiksel 

farkları ortaya koymaya çalışmıştır. Örneğin, İspanya’da uzun ve kombinasyona 

bağlı ataklar yapılırken, İngiltere’de daha hızlı ve direk atağa eğilim olduğu, 

Almanya’da kontra atağa yönelik olduğu ve İtalya’da ise kısa atak sekanslarından 

oluşan kontra-atak ve direk atağın daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Medyanın genel 

yorumunun da akademik literatürü destekler nitelikte İngiltere Premier Ligi’nde topa 

sahip olan ve daha kombine atak yapan takımların zorluk çekeceği düşünülse de, 

Manchester City’nin 2017-2018 sezonu şampiyonluğunda bunun aksini kanıtladığı 

ve bu sebeple incelenmesi gereken bir performans olduğu düşünülmektedir. 

Bu sınıflandırmaların yanında Castellano ve Casamichana (2015), İspanya 1. 

Ligi ile 2. Ligi’ndeki takımları lig derecelerine göre (Birinci lig: İlk 10-Son 10, İkinci 

Lig İlk 10-Son 12 Takım) ayırarak hem fiziksel hem de teknik açıdan 

karşılaştırmıştır. Çalışmada birinci ligin ilk 10 takımının diğer takımlara kıyasla 

neredeyse her parametrede önemli üstünlüğü olduğunu vurgulamıştır. Aynı ülkedeki 

iki ligin karşılaştırıldığı çalışmaların oldukça az sayıda olduğu görülmektedir ve 

çalışma bu sebeple önem arz etmektedir. 

2.1.1.2. Oyuncu Performansları 

Oyuncu karşılaştırması yapılan çalışmaların çok büyük bir bölümü oyuncuların 

oynadığı pozisyona göre sınıflandırma yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Bu 

çalışmalar kendi içerisinde farklı şekilde sınıflandırılabilmektedir. İlk olarak fiziksel 

performans üzerinden değerlendirme yapanlar bulunmaktadır (Mohr ve diğerleri, 

2003; Barros ve diğerleri, 2007; Bloomfield ve diğerleri, 2007; Di Salvo ve diğerleri, 

2007; Di Salvo ve diğerleri, 2009; Bradley ve diğerleri, 2009; Vigne ve diğerleri, 

2010; Di Salvo ve diğerleri 2013). Bahsedilen çalışmaların çok büyük bir bölümü 

farklı yoğunluklardaki aktiviteler, toplam koşu mesafesi gibi fiziksel parametreler 

üzerinden oyuncuları pozisyonlarına göre karşılaştırmayı ve karakteristiklerini ortaya 

çıkarmayı amaçlamaktadır. Örneğin Di Salvo vd. (2007) ve Vigne vd. (2010) orta 

saha oyuncularının diğer mevkilerdeki oyunculara göre toplamda daha fazla mesafe 

kat ettiğini vurgulamıştır. Bu çalışmaların içerisinde farklı yönleri olan çalışmalar da 

bulunmaktadır. Di Salvo vd. (2013) İngiltere Premier Ligi ile Championship 
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Ligi’ndeki oyuncuları karşılaştırmıştır. Championship oyuncularının Premier Lig’e 

göre maçlarda daha fazla mesafe kat ettiğini ve bunun içerisinde yürüme hariç diğer 

parametrelerde (yüksek-yoğunluklu koşu, koşu mesafesi, yavaş tempolu koşu vb.) alt 

ligin daha fazla mesafe kat ettiğini vurgulamıştır.  

Pozisyona göre diğer bir sınıflandırma ise her iki parametre türünün de dahil 

edildiği (fiziksel ve teknik) çalışmalardır (Dellal ve diğerleri, 2010; Dellal ve 

diğerleri, 2011; Bradley ve diğerleri 2011; Bradley ve diğerleri, 2013). Çalışmalar 

birbirinden farklı odaklara sahiptir. Bradley vd. (2011) ortalama aktivite profillerine 

bakıldığında, formasyonların atak oyuncuları hariç diğer pozisyonlarda oynayanlara 

etki etmediğini fakat topa sahip olan veya olmayan takımlarda da çok yüksek 

yoğunluklu koşular üzerinde ve bazı teknik performans elementlerinin üzerinde 

önemli bir etkisinin olduğunu vurgulamıştır. Aynı şekilde Bradley vd. (2014) yüksek 

yüzde ile topa sahip olan/olmayan takım oyuncularını karşılaştırmış ve benzer 

sonuçlara ulaşmıştır. Dellal vd. (2011) ise İspanya-İngiltere ligindeki oyunculardan 

yola çıkarak takım/oyuncu değerlendirmiş ve hem ligler arasında hem de pozisyonlar 

arasında kültürel farklılıklar olabileceğini iddia etmiştir.  

Yukarıda belirtilen bu iki sınıfın dışında yerli ve yabancı oyuncu ayrımı yapan 

çalışmalar bulunmaktadır (Gai ve diğerleri, 2019; Bush ve diğerleri, 2016). Gai vd. 

(2019), Çin Süper Ligi’nde yapılmış olmakla birlikte, yerli (Çinli) ve yabancı (Çinli 

olmayan) oyuncuları karşılaştırmayı hedeflemiştir. 49 parametreden yararlanılan 

çalışmada, her pozisyonda oynayan yerli ve yabancı oyuncular arasında pas ve atak 

organizasyonları, defans ve gol atma durumları gibi parametrelerde önemli bir fark 

olduğu vurgulanmıştır. Bu çalışmanın ana odağının takım kompozisyonu kurmada ve 

transferlerde yararlı olabileceği düşünülmektedir. Bush vd. (2016), İngiltere Premier 

Ligi’ndeki oyuncuları yerli ve yabancı statüsüne göre ayırarak, hem teknik hem de 

fiziksel parametrelerin sezondan sezona ayrım yapılan oyuncular içerisinde farklılık 

gösterdiğini ve genele bakıldığında ise ayrım yapılan bu oyuncuların maç performans 

karakteristiklerinin benzer olduğunu belirtmiştir. 

Pozisyonel mevkiler dışında yapılan oyuncu karşılaştırmaları da 

sınıflandırılabilir. Bunlardan biri amatör-profesyonel oyuncu ayrımını yapan ve 

karşılaştıran çalışmalar (O’Donoghue ve diğerleri, 2001; Kaplan ve diğerleri, 2009), 

diğeri belirli durumsal değişkenlerden yola çıkarak takımlardaki oyuncu 
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performansını inceleyen çalışmalardır (Lago ve diğerleri, 2010; Lago-Penas ve 

diğerleri, 2011a; Castellano ve diğerleri, 2011). Amatör ve profesyonelleri araştıran 2 

çalışmada da genel anlamda profesyonel oyuncuların amatör oyunculara göre aktivite 

profillerinin çok daha iyi olduğu vurgulanmıştır. Lago vd. (2010) oyuncuların 

yenerken/beraberlik durumunda/yenilirken, rakibin kalitesi ve deplasman/ev 

performansları gibi değişkenlerle fiziksel performanslarını belirleyerek 

karşılaştırmıştır. Örneğin, skor olarak önde olan takım oyuncularının dakika başına 

kat ettikleri mesafenin, gerideyken dakika başına kat edilen mesafeye göre azaldığını 

belirtmiştir. Çalışmalar genel itibariyle oldukça benzerdir ve sonuçları birbirlerini 

destekler niteliktedir. 

Son olarak ise tek takımdaki oyuncular üzerinden yapılan çalışmalar 

(Rampinini ve diğerleri, 2007; Baptista ve diğerleri, 2018),  Avrupa’nın başarılı 

takımlarındaki oyuncular üzerinden yapılan çalışma (Bradley ve diğerleri, 2010) 

olarak örnek verilebilir. 

2.1.2. Uluslararası Turnuvalar 

Uluslararası turnuvaların içerisinde bulunan hem takım hem oyuncu 

performanslarında önce Şampiyonlar Ligi’ne yönelik çalışmalar ele alınacak, 

sonrasında ise milli takımların yer aldığı şampiyonalar ele alınacaktır. 

2.1.2.1. Takım Performansları 

Şampiyonlar ligine yönelik karşılaştırma yapılan çalışmalar, kazanan-kaybeden 

(Szwarc, 2007), takımların seviyesini UEFA kulüp puanlamasına göre belirleyen 

(Liu ve diğerleri, 2015), grup aşamasını ele alarak üst tura geçen/geçmeyen ayrımı 

yapan (Yi ve diğerleri, 2019a; Tenga ve diğerleri, 2017), eleme aşamasını ele alan 

çalışmalar (Almeida ve diğerleri, 2014; Leontijevic ve diğerleri, 2017; Li, 2019) 

olarak örneklendirilebilir. Yi vd. (2019a) çalışmalarında hem tahmine hem de 

karşılaştırmaya yönelik analiz yaparak şampiyonlar ligindeki anahtar performans 

göstergelerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Örneğin üst tura geçmeye hak kazanan 

takımlar diğerlerine göre ofansif yönden daha stabil performans sergilerken, tersi 

durumdaki takımların ise defansif yönden daha stabil performans sağladıklarını 
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vurgulamıştır. Liu vd. (2015) ise takımların şampiyonlar ligindeki performanslarını 

profilleyerek farklı durumlardaki tipik performanslarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır. 

Özellikle ulusal alanda belirtilen farklı güç dengesine sahip takımlar arasındaki 

performans farkına göre Şampiyonlar Ligi’ndeki performans farklarının oldukça 

fazla olduğu, yüksek profilli takımların durum ne olursa olsun (maçın yeri, sonucu 

vb) daha stabil performans sergilediği vurgulanmaktadır. Performanstaki stabiliteyi 

vurgulayan çalışmaların genellikle Şampiyonlar Ligi’nde profilleme yöntemi ile 

yapılan çalışmalar olduğu belirtilebilir. Li (2019) çalışmasında savunmalara karşı 

etkili atak yapmanın zor olduğu ve sayısal üstünlük kurularak yapılan atakların önem 

arz ettiği fikrinden yola çıkarak, takımlar üzerinden defansta oynayan bek 

oyuncularının atağa katılımındaki önemi vurgulamaya çalışmıştır. Bu yönüyle 

önemli bir çalışma olmaktadır. 

Milli takımların yer aldığı turnuvalar bazında bakıldığında ise çalışmalar kendi 

içerisinde farklı şekilde sınıflandırılabilir. İlk sınıflandırma kazanan-kaybeden 

takımların arasında ayrım yapmayı amaçlayanlar (Hughes and Franks, 2005; 

Kapidzic ve diğerleri, 2010; Jankovic ve diğerleri, 2011b; Ruiz-Ruiz ve diğerleri, 

2013; Casal ve diğerleri, 2017; Alves ve diğerleri, 2019; Casal ve diğerleri, 2019) 

olarak belirtilebilir. Çalışmalarda Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası baz 

alınmıştır. Bu çalışmaların yanında Afrika Uluslar Kupası’nda kazanan-kaybeden 

takımların arasında başarıyı karşılaştırmak için yapılan bir çalışma bulunmaktadır 

(Kubayi ve Toriola, 2020).  Kapidzic vd. (2010) ulusal lig ve uluslararası liglerin 

ikisini de işin içine katarak farklı bir inceleme yapmıştır. Genel anlamda bakıldığında 

atakta ve defanstaki performansların ayrımı yapılmaya çalışılmıştır. Örneğin 

Jankovic vd. (2011) atak sekansları üzerinden ayrım yaparken, Casal vd. (2017 ve 

2019) topa sahip olma bölgeleri üzerinde ayrım yapmaya çalışmış ve ofansif 

bölgenin ortalarında topa sahip olmanın başarı üzerinde önemli bir parametre 

olduğunu vurgulamışlardır. Alves vd. (2019) ise fiziksel, taktiksel ve teknik 

değişkenleri incelemiştir ve kazanan (başarılı) takımların topa sahip olma, başarılı 

pas, hedefi bulan şut gibi istatistiklerinin en önemli istatistikler olduğunu 

vurgulamıştır. 

Diğer bir sınıflandırma ise turnuva derecesi / turnuvaya devam etme üzerinden 

yapılan çalışmalar (Luhtanen ve diğerleri, 2001; Clemente, 2012; Delgado-Bordanau 
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ve diğerleri, 2013; Coppola ve diğerleri, 2019) olarak yapılabilmektedir. 

Çalışmalarda Luhtanen vd. (2001) Avrupa Şampiyonası’nı, kalan çalışmalar ise 

Dünya Kupası’nı incelemiştir. Delgado-Bordanau vd. (2013) farklı olarak atak ve 

defans etkinliği üzerinden ilk gollerin maç sonucuna etkisini incelemiştir. Bu 

çalışmada hedefi bulan şut ve şut etkinliği gibi ofansif parametrelerin defansiflere 

göre başarıyı daha net tanımladıkları vurgulanmıştır. Coppola vd. (2019) ise farklı 

olarak kornerlerin ve asistlerin de önemli olduğunu vurgulamıştır. 

2.1.2.2. Oyuncu Performansları 

Oyuncular önceden de belirttiğimiz gibi genellikle mevkisel bazlı ayrımlar 

yapılarak karşılaştırılmaktadır. Şampiyonlar Ligi’nden yola çıkarak yapılan mevki 

bazlı çalışmalar (Di Salvo ve diğerleri, 2010; Yi ve diğerleri 2018, Yi ve diğerleri 

2020), en büyük beş lig olarak tanımlanan liglerin oyuncularının Şampiyonlar 

Ligi’ndeki performansının karşılaştırıldığı (Yi ve diğerleri, 2019b) çalışmalardan 

oluşmaktadır. Di Salvo vd. (2010) fiziksel parametrelerden yola çıkarak oyuncuları 

karşılaştırmış ve açıkta (kanatlarda) oynayan orta sahaların diğerlerine göre çok daha 

fazla sprint attığını ve mevkiden mevkiye oyuncularda sprint karakteristiğinin 

değiştiğini vurgulamıştır. Diğer çalışmalar ise oyuncuların teknik performans 

profilleri üzerinden değerlendirme yapmıştır. Yi vd. (2018), pas ve organizasyon 

parametrelerinde orta sahaların beklenenden daha az performans sağladıklarını, 

ortada oynayan defansların ise özellikle pas ve organizasyonla ilgili parametrelerde 

başarılı olduğunu vurgulamıştır. Kulüplerin en önemli gider kalemlerinden birinin 

transfer giderleri olduğu düşünüldüğünde, son dönemde yapılan transferlerin genel 

anlamda fiyat olarak artmasının dışında, defans oyuncularına yönelik transfer 

ücretlerinin de hatırı sayılır şekilde artması bunu destekler nitelikte olabilir ve bu 

konu üzerinde durulması gerektiği (örneğin spesifik pozisyonlara odaklı çalışmalar) 

düşünülmektedir. Ayrıca Yi vd. (2020) takımın kalitesi, karşı takımın kalitesi ve 

maçın sonucu gibi durumların oyuncu performansları üzerinde oldukça önemli etkiye 

sahip olduğunu vurgulamıştır.  

Milli takımlar bazında ise mevkisel bazlı yapılan çalışmalar (Clemente ve 

diğerleri, 2013; Lago-Penas ve diğerleri, 2015; Soroka ve Lago-Penas, 2016), yüksek 

yüzde ile topa sahip olan/olmayan takımlardaki oyuncuların karşılaştırıldığı (Mota ve 
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diğerleri, 2016) örnek olarak verilebilmektedir. Mota ve arkadaşları bu çalışmada 

topa yüksek derecede sahip olan takımdaki oyuncuların toplamda ve düşük tempoda 

daha az mesafe kat ettiklerini belirtmiştir. Lago-Penas vd. (2015), farklı olarak 

uzatma periyodlarına odaklanmış ve fiziksel aktivitenin uzatmalarda ilk yarıya göre 

%15-20 arasında düştüğünü vurgulamıştır. 

2.2.  TAHMİN BAZLI ÇALIŞMALAR 

Yaptığımız araştırmalara bağlı olarak, oyuncu sınıflandırılması buradan 

kaldırılarak ulusal ligler/uluslararası turnuvalar kendi içerisinde işlenecektir. 

2.2.1. Ulusal Ligler 

Tahmine dayalı çalışmalar içerisinde kazanan-kaybeden ayrımını yapmaya 

çalışanlar bulunmaktadır (Bar-Eli ve diğerleri, 2006; Lago-Penas ve diğerleri, 2010; 

Mechtel ve diğerleri, 2011; Gomez ve diğerleri, 2012; Harrop ve Neville, 2014; 

Hanau ve diğerleri, 2015; Mao ve diğerleri, 2016; Liu ve diğerleri, 2016; Kite ve 

Nevill, 2017; Bilek ve Ulas, 2019; Zhou ve diğerleri, 2021). Çalışmalar farklı ligler 

ve farklı yöntemler kullanarak başarıyı sağlayan performans göstergelerini 

belirlemeye çalışmıştır. Örneğin Lago-Penas vd. (2010) ve Liu vd. (2016) İspanya 

Birinci Ligi’nde hedefi bulan şutun kazanan takımları ayıran en önemli istatistik 

olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanında topa sahip olma ve maçın yerinin de 

önemli olduğu vurgulansa da, Liu vd. (2016) özellikle maç yerinin karşı takımın 

seviyesine bağlı olarak ayrım yaptığını belirtmiştir. Bilek ve Ulas (2019), İngiltere 

Premier Lig üzerine yaptıkları çalışmada ilk golü atmanın oldukça önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Bunun yanında aynı çalışmada karşı rakibin gücüne göre hedefi bulan 

şutlar, topa sahip olma yüzdesi gibi göstergelerin de etkilendiği belirtilmiştir. 

Çalışmaların geneline bakıldığında ise üzerinde en çok durulan değişkenlerin genelde 

atak değişkenleri olduğu belirtilebilmektedir. 

Diğer önemli çalışmalar kazanılan puandan veya lig derecesinden yola çıkarak 

tahmin yapmaya çalışan araştırmalardır (Oberstone, 2009; Li ve diğerleri, 2020; 

Souza ve diğerleri, 2019a; Gomez ve diğerleri, 2018; Armatas ve diğerleri, 2020). 

Araştırmalar hem atak hem de defansif yönden ayrım yapmaya çalışmışlardır. 
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Örneğin Souza vd. (2019a) İspanya La Liga’da (2010-2018) atakta şutların ve 

kornerlerin sayısı, defansta ise yapılan toplam kurtarma sayısı (kaleci kurtarışları ve 

tutmaları dahil) ve gelen şutlara karşı defans efektifliği olarak vurgulamıştır. Li vd. 

(2020) Çin Süper Ligi (2014-2018) üzerine yaptığı çalışmada bu göstergelere ek 

olarak pas isabetini vurgulamıştır. 

Bunun yanında golle alakalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar 2’ye 

ayrılabilir. Gol farkı üzerinden tahminleme yapanlar (Carmichael ve diğerleri, 2000; 

Lepschy ve diğerleri, 2020), gollerin atılışı üzerinden yapılan çalışmalar (Carmicheal 

ve Thomas, 2005; Tenga ve diğerleri, 2010a; Tenga ve diğerleri, 2010b; Wright ve 

diğerleri, 2011; Lago-Penas ve diğerleri, 2016; Pratas ve diğerleri, 2017; Rathke, 

2017) olarak belirtilebilir. Örneğin Lepschy ve diğerleri (2020) Bundesliga’daki 

sadece yakın maçları (2 golden az fark) analiz etmiş ve başarıyı sağlayan takımlarda, 

yapılan defansif hatalar ve takımların market değerinin başarıyla olumlu, yapılan 

ortaların ise başarı ile olumsuz ilgisi olduğunu vurgulamıştır. Bir diğer örnek ise ilk 

golün atıldığı zamana etki eden göstergelerin tahminlemesi üzerinde duran Pratas vd. 

(2017) çalışmalarında, gol farkının ve daha fazla şut atılmasının olumlu, disiplin 

cezaları ve oyuncu değişikliklerinin ise olumsuz etki sağladığını belirtmiştir. 

2.2.2. Uluslararası Turnuvalar 

Uluslararası alanda şampiyonlar ligindeki başarıyı tahmin etmeye çalışan 

araştırmalar, kazanan-kaybeden ayrımı (Lago-Penas ve diğerleri; 2011b), puan 

kazanımı üzerinden (Garcia-Rubio ve diğerleri, 2015), gol farkı üzerine odaklanan 

(Papahristodoulou, 2008), grup aşamasından çıkan/çıkmayan takımlar üzerinden (Yi 

ve diğerleri, 2019a) olarak örneklendirilebilmektedir.  

   Lago-Penas vd. (2011b), kazanan ve kaybeden takımları en iyi ayırt edecek 

göstergeleri tahminlemiştir. Şut, pas, topa sahip olmayla ilgili tahminlerin yanında 

daha az kart görmenin, maçın yerinin ve karşı takımın gücünün önemini 

vurgulamıştır. Garcia-Rubio vd. (2015), puan kazanımını en iyi tahminleyen 

göstergenin ilk golü atma olduğunu, bunun yanında durumsal değişkenlerin de 

önemli olduğunu belirtmiştir. Yi vd. (2019a) karşılaştırmalı analizlerde de belirtildiği 

üzere iki gruba da girmektedir ve performans stabilitesini özellikle vurgulayan nadir 

çalışmalardandır.  
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Şampiyonlar Ligi’nde son olarak ise Fofack (2020), defansif ve ofansif futbolu 

değerlendirerek bu ligdeki başarı üzerindeki etkilerini tahminlemeye çalışmışlardır. 

İki oynayış stili biçiminin de başarıda önemli etkileri olduğunu belirten bu 

çalışmada, ofansif futbolun katkısının daha büyük olduğu vurgulanmıştır. 

Milli takımların performans sergilediği Dünya Kupası’nda ise,  kazanan-

kaybeden ayrımıyla ön plana çıkan (Liu ve diğerleri, 2015; Torgler, 2004; Castellano 

ve diğerleri, 2012; Moura ve diğerleri, 2014), puan kazanımı üzerinden (Lago-Penas, 

2007), gol üzerinden (Pollard ve Reep, 1997; Szczepanshky, 2008), takımların hangi 

tarzda (Direkt oyun/sahip olma oyunu) oynadıklarından yola çıkan (Yi ve diğerleri, 

2019c) çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Dünya Kupası’nda kazanan-kaybeden ayrımı yapan çalışmalarda, şut, pas ve 

top sahip olmanın vurgulandığı görülmektedir. Hem yakın maçları hem de dengesiz 

maçları (gol farkı) ele alan Liu vd. (2015), tahmin ettikleri ve vurguladıkları 

noktalarda farklar bulunmaktadır. Kazanan takımı en iyi tahminleyen bu vurgulanan 

göstergeler; ortalama ardı ardına yapılan pas sayısı, hava topu avantajı, müdahale 

olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca yine aynı çalışmada, negatif etkilerin ise kırmızı kart 

ve top sürme gibi değişkenlerin olduğunu belirtmiştir. 

Yi vd. (2019c), takımların karakteristiklerini bulabilmek için topa sahip olma 

ve kontra ataktan şut göstergelerini ele almıştır. Takımların karakteristikleri 

tanımlandıktan sonra üst tura çıkmaya hak kazanmış/kazanmamış takımların 

aralarındaki ayrımı incelemiştir. Literatürü destekler nitelikte, üst tura çıkan 

takımların büyük çoğunluğunun topa sahip olma oyunu oynadığını belirtmiştir. 

Bu alanda son olarak farklı turnuvaları içerisinde barındıran çalışmalar (Collet, 

2013; Kempe ve diğerleri, 2014) olarak özetlenebilir. Oyun stillerinden yola 

çıkılarak yapılan çalışmalarda topa sahip olmanın başarıda önemli olduğu vurgusu 

yapılmıştır. 

Literatüre bakıldığında Türkiye Süper Ligi’ne uygulanan çok az çalışma 

olduğu görülmektedir. İmamoğlu vd. (2015),  maç sonucuna (galibiyet, beraberlik, 

yenilgi) etki edebilecek parametreler üzerinden bir çalışma yapmıştır. 2012-2013 

sezonunu ele alan bu çalışmada, yapılan pas sayısı, ceza sahasına atılan top sayısı, 

kaleye atılan şut sayısı gibi istatistiklerin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Akgeyik 

(2018), 2015-2018 sezonları arasında Süper Lig’deki başarıyı kazanılan toplam puan 
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üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Bu çalışmada yapılan analizde maç başına şut 

sayısı, maç başına ceza sahası içinden şut sayısı, maç başına adam geçme sayısı, 

sezon başına açık oyunda gol sayısı, sezon başına kontra-atak oyunundan gol sayısı 

ve sezon başına duran toplardan gol sayısı gibi göstergelerin önemli olduğu 

vurgulanmıştır. Bu çalışmalar dışında Süper Lig’de 1994-2006 yılları arasındaki ev 

avantajını konu alan Seckin ve Pollard (2008), ortalama olarak %61,5 olduğunu 

vurgulamış ve bu oranın İstanbul derbilerinde azaldığını belirtmiştir. 

Bazı çalışmalarda sınıflandırma işlemi oldukça zor olmaktadır. Her iki tarafa 

alınan çalışmalar bulunmakla beraber, sınıflandırma yapısına uymayan çalışmalar, 

hem yöntemlerine hem de ana odak noktalarına bakılarak çalışmamıza dahil 

edilmiştir. Bahsedilen tüm çalışmalara genel olarak bakıldığında çalışmalar başarıyı 

getiren performansın arkasındaki sırrı çözmeye çalışmış ve bu alanda hem tahmini 

hem de karşılaştırmalı analizler yapmıştır. Hem ulusal hem de uluslararası alanda 

yapılan çalışmaların sonuçlarında başarıyı tanımlayan, tahmin eden veya başarılı 

takımları bir şekilde diğerlerine göre kıyaslayan değişkenlerin benzer oldukları 

görülmektedir. Lepschy vd. (2020), kullanılan değişken sayılarının birkaç çalışma 

hariç az olduğunu vurgulamıştır. Başarıyı sağlayan takımlar için şut, pas, 

defansif/ofansif verimlilik ve topa sahip olma ile ilgili parametrelerin en çok 

vurgulandığı, olumsuzların ise yapılan ortalar, disiplin cezaları olduğu söylenebilir. 

Son yıllarda tekniksel ve taktiksel parametrelerin genişlediği ve daha sık kullanıldığı 

görülmektedir. Bu konuda maç istatistiklerinin koşu performansına göre bazı 

durumlarda başarıyı daha iyi tanımlayabileceği Souza vd. (2020) tarafından 

vurgulanmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalara bağlı olarak ardı ardına yapılan pas, 

beklenen gol gibi istatistiklerin de son yıllarda önem verilen istatistikler olduğu 

belirtilebilir. Bunun yanında sık sık turnuvalar ve liglerin arasında bir fark olduğu 

vurgulanmaktadır. Liu ve arkadaşları (2015), bu noktadaki farkı, ulusal liglerdeki 

başarı ayrımlarının daha küçük, Şampiyonlar Ligi’nde ise durumun çok daha büyük 

farkları gösterdiği olarak belirtmiştir. Ayrıca yine aynı çalışmada özellikle üst düzey 

takımlardaki performansın durum ne olursa olsun daha stabil olduğunu ve 

performans profillerinin farklı durumlarda farklı sonuçları ortaya çıkarabileceğini 

belirtmiştir. Bunun üzerinde duran ve özellikle bu oynaklığı/stabiliteyi vurgulayan az 

çalışma bulunmaktadır. 
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Yapılacak olan çalışmamız ise, Ulusal Ligler başlığı altındaki Lig 

Sıralaması’na göre yapılan çalışmalar kapsamına girmekte ve Türkiye Süper 

Ligi’nde başarılı/başarısız takımları ayıran performansları ve bu performanslardan 

çıkarım yapmayı hedeflemektedir. Bu analiz, Opta şirketinden alınan verilerle ve 

takımlara yönelik profilleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sonraki 

bölümde veri setinden bahsedilecek, uygulanacak olan yöntem anlatılarak, artıları ve 

eksilerine değinilecektir. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

VERİ SETİ ve YÖNTEM 

3.1.  VERİ SETİ 

Literatüre dayanarak daha önceden kullanılan ve/veya performans analizinde 

tartışmalara esas olan 49 gösterge seçilmiştir. Çalışmada literatürdeki araştırmalara 

yönelik yapılan az sayıda performans göstergesi kullanılması eleştirisinden yola 

çıkarak, farklı çalışmalarca üzerinde durulan göstergelere önem verilmiştir. Özellikle 

pas alanında hem toplam pas sayısı hem de bu pasların, sahanın hangi alanında, 

hangi yöne, nasıl ve hangi uzunlukta atıldığını açıklayabilecek değişkenler eklenerek 

ayrıntılı hale getirilmiştir. Seçilen göstergeler ve bu göstergelere ait tanımlar 

gruplandırılarak Tablo 4’te verilecektir. 

Tablo 4: GÖSTERGELER VE TANIMLARI 

ATAKLA İLGİLİ DEĞİŞKENLER VE TANIMLARI 

A. Skor ile İlgili Değişkenler

Şut Sayısı 

(Shots) 

Vücudun futbol kurallarına uygun olan herhangi bir parçasıyla, gol atmak için 

yapılan, kaleyi tutan veya tutmayan girişimlerin tümüne denir. Goller dahil kaleyi 

tutan şutlar, direkler dahil kaleyi bulmayan şutlar ve bloklanan şutların toplamından 

oluşmaktadır. 

Hedefi Bulan 

Şut Sayısı 

(Shot on 

target) 

Hedefe şut, şu özelliklere sahip herhangi bir gol girişimi olarak tanımlanır: 

 Niyete bakılmaksızın ağa giren toplar

 Kaleci tarafından durdurulan veya kalecinin durdurma ihtimalinin olmadığı

pozisyonlarda son defans bloğunun kaleye giden şutu engellediği net gol

girişimleri

 Direkten içeri giren goller de dahil olmak üzere kaleyi bulan bütün topların

toplamını kapsamaktadır.

Gol-Şut Oranı 

(Goals to 

Shots Ratio) 

Gol sayısının, kaleyi bulan şut sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. (Engellenmiş 

şutlar dahil değildir) 

Şut İsabet 

Oranı (Shoting 

Accuracy) 

Kaleyi bulan şutun, toplam atılan şut sayısına bölünmesiyle bulunmaktadır. 

(Engellenmiş şutlar dahil değildir) 

Duran 

Toplardan 

Yapılan 

Girişimler 

(Attempts 

from Set Play) 

Duran toplardan yaratılan girişimlerin toplam sayısını ifade eder. (Bunlar direkt 

olmayan ve ortalar vasıtasıyla yapılan kaleyi bulan veya bulmayan girişimler ve 

bloklananlar dahildir.) 

Duran Toptan 

Atılan Gol 

(Goals From 

Set Play) 

Duran toptan bulunan gol sayısını ifade eder. (Direkt vurulmuş serbest vuruşlar 

dahil değildir) 
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Açık Oyundan 

Yapılan 

Girişimler 

(Attempts 

from Open 

Play) 

Açık oyundan yaratılan girişimlerin toplam sayısını ifade eder. (Açık oyunda 

yapılan atakların sonucunda kaleyi bulan veya bulmayan, bloklanan girişimlerin 

hepsini kapsar.) 

Açık Oyundan 

Atılan Goller 

(Goals From 

Open Play) 

Açık oyunda yaratılan girişimlerden bulunan golleri ifade eder. 

Kontradan 

Yapılan 

Girişimler 

(Attempts 

from Fast 

Break) 

Kontra ataktan yaratılan girişimlerin sayısını ifade eder. Kontra atak, defans yapan 

takımın topu kendi sahasında kazanarak, savunmanın hızlı bir şekilde atağa 

dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır. Opta’nın verileri ayrım yapılmadan direk “fast 

break attempts” olarak alınmıştır. 

Kontradan 

Atılan Goller 

(Goals From 

Fast Break) 

Kontra ataktan yaratılan girişimlerden bulunan golleri ifade eder. 

Ceza Sahası 

İçinden Atılan 

Şut Sayısı 

(Shots from 

Inside-Box) 

Ceza sahası içerisinden atılan şut sayısının toplamını gösterir. 

(CSİ Kaleyi bulan şutlar+ direkler dahil CSİ kaleyi bulmayan şutlar+ CSİ bloklanan 

şutlar) 

Ceza Sahası 

İçinden Atılan 

Goller (Goals 

From Inside-

Box) 

Ceza sahası içerisinden atılan golleri ifade eder. 

Ceza Sahası 

Dışından 

Atılan Şut 

Sayısı (Shots 

from Outside-

Box) 

Ceza sahası dışından atılan şut sayısının toplamını gösterir.  

(CSD Kaleyi bulan şutlar+ direkler dahil CSD kaleyi bulmayan şutlar+ CSD 

bloklanan şutlar) 

Ceza Sahası 

Dışından 

Atılan Goller 

(Goals From 

Inside-Box) 

Ceza sahası dışından atılan golleri ifade eder. 

Büyük Şanslar 

(Big Chances) 

Bir oyuncunun, genellikle bire bir senaryoda veya çok yakın mesafeden, üzerinde 

düşük ile orta derece baskı varken, makul olarak gol atmasının beklendiği bir 

durumdur. Penaltılar her zaman büyük şans olarak kabul edilir. 

B. Pas ve Diğer Atak Değişkenleri

Toplam Pas 

Sayısı 

(Total Passes) 

Pas, bir oyuncunun diğerine bilinçli olarak topu oynamasıdır. Yapılan toplam pas 

sayısını gösterir. Kornerler, ortalar, taçlar, kaleci başlangıçları ve aut atışlarını 

kapsamamaktadır. 

Pas İsabeti 

(Passing 

Accuracy) 

Yukarıda bahsi geçen toplam pas üzerinden hesaplanan, yapılan toplam pas 

sayısının yüzde olarak isabet oranını gösterir. 

Topa Sahip 

Olma 

(Possessions) 

Bir takımın topa sahip olma oranını yüzde olarak gösterir. 

Kısa Pas 

Sayısı (Short 

Passes) 

Uzunluğu 31.99 metreden küçük olan toplam pas sayısıdır. 
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Kısa Pas 

İsabeti (Short 

Pass 

Accuracy) 

Başarılı kısa pasların toplam kısa paslara olan oranıdır. Yüzde olarak 

gösterilmektedir. 

Uzun Pas 

Sayısı (Long 

Passes) 

Uzunluğu 32 metreden büyük olan toplam pas sayısıdır. 

Uzun Pas 

İsabeti (Long 

Pass 

Accuracy) 

Başarılı uzun pas sayısının toplam uzun pas sayısına olan oranıdır. Yüzde olarak 

gösterilmektedir. 

Defansif 

Alanda 

Toplam Pas 

Sayısı (Total 

Passes 

Defensive 

Third) 

Futbol sahasının 3’e bölündüğü varsayımı altında, defansif alana düşen bölümde 

sonuçlanan pasların toplam sayısını vermektedir. Autlar, taç atışları ve kaleci 

başlangıçları dahil değildir. 

Defansif 

Alandaki Pas 

İsabeti (Def. 

Third Pass 

Accuracy) 

Defansif 1/3’lük alanda yapılan başarılı pas sayısının, yine bu alanda yapılan toplam 

pas sayısına oranıdır. Yüzdelik olarak ifade edilmektedir. 

Orta Alanda 

Toplam Pas 

Sayısı (Total 

Passes Middle 

Third) 

Futbol sahasının 3’e bölündüğü varsayımı altında, orta alana düşen bölümde 

sonuçlanan pasların toplam sayısını vermektedir. Autlar, taç atışları ve kaleci 

başlangıçları dahil değildir. 

Orta Alandaki 

Pas İsabeti 

(Middle Third 

Pass 

Accuracy) 

Orta alanı kapsayan 1/3’lük kısımda yapılan başarılı pas sayısının, yine o alanda 

yapılan toplam pas sayısına oranıdır. Yüzdelik olarak ifade edilmektedir. 

Ofansif 

Alanda 

Toplam Pas 

Sayısı (Total 

Passes Final 

Third) 

Futbol sahasının 3’e bölündüğü varsayımı altında, ofansif alana düşen bölümde 

sonuçlanan pasların toplam sayısını vermektedir. Autlar, taç atışları ve kaleci 

başlangıçları dahil değildir. 

Ofansif 

Alandaki Pas 

İsabeti (Final 

Third Pass 

Accuracy) 

Ofansif 1/3’lük alanda yapılan başarılı pas sayısının, yine o alanda yapılan toplam 

pas sayısına oranıdır. Yüzde olarak ifade edilmektedir. 

İleriye Atılan 

Pas Sayısı 

(Pass 

Forward) 

İleriye doğru atılan pasların toplamını göstermektedir. 

İleriye Atılan 

Pas İsabeti 

(Pass Forward 

Accuracy) 

İleriye doğru atılan pasların isabetini yüzde olarak göstermektedir. 

Geriye Atılan 

Pas Sayısı 

(Pass 

Backward) 

Geriye doğru atılan pasların toplamını göstermektedir. 
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Geriye Atılan 

Pas İsabeti 

(Pass 

Backward 

Accuracy) 

Geriye doğru atılan pasların isabetini yüzde olarak göstermektedir. 

Yanlara Doğru 

Atılan Pas 

Sayısı (Pas 

Sides) 

Sağdan sola doğru veya soldan sağa doğru atılan, yani yana doğru atılan pasların 

toplam sayısını göstermektedir. 

Yanlara Atılan 

Pas İsabeti 

(Pass Sides 

Accuracy) 

Sağdan sola doğru veya soldan sağa doğru atılan, yani yana doğru atılan pasların 

isabetini yüzde olarak göstermektedir. 

Asistler 

(Assists) 

Topun alıcısının gol atmasına yol açan son dokunuş olarak tanımlanabilmektedir. 

Eğer bu dokunuş rakip oyuncu tarafından yön değiştirilirse, sadece topun yönünün 

alıcısı için sapmadığı pozisyonlarda asist sayılır. Kendi kalesine atılan goller, direkt 

atılan serbest vuruşlar, direkt atılan köşe vuruşu golleri ve penaltılar asist ödülü 

vermemektedir. 

Yaratılmış 

Şanslar 

(Created 

Chances) 

Asistler ile yapılan anahtar pasların toplamından oluşmaktadır. 

Ara Pasları 

(Through Ball) 

Golle sonuçlanabilecek fırsatı yaratan, savunma hattının arkasına, kaleye doğru 

savunma hattını bölecek şekilde atılan paslar olarak tanımlanabilmektedir. 

Yapılan 

Ortalar 

(Crosses) 

Geniş pozisyondan rakip takımın sahasına atılan herhangi bir top olarak 

tanımlanmaktadır. 

Kornerler 

(Corners) 

Kazanılan köşe vuruşlarının toplam sayısını belirtir. Kısa kornerler dahil kazanılan 

bütün kornerlerin toplam sayısı olarak ifade edilebilmektedir. 

Top Sürme 

Girişimi 

(Dribbles) 

Topla beraber karşı takım oyuncusunu geçmek/ekarte etmek için yapılan 

girişimlere/hamlelere denir. Başarılı ve başarısız olan denemelerin hepsini 

kapsamaktadır. 

Hava Topu 

Başarısı 

(Aerial 

Success) 

İki oyuncunun zıplayarak ayaklarının yerden kesildiği ve havadaki topu kazanmak 

için çekiştiği mücadelelerdir. Başarılı olunan yüzdeyi gösterir. 

DEFANSLA İLGİLİ DEĞİŞKENLER VE TANIMLARI 

Fauller (Fouls) Hakem tarafından faul olarak cezalandırılan herhangi bir ihlal olarak 

tanımlanmaktadır. Yapılan toplam faul sayısını gösterir. 

Müdahaleler 

(Tackles) 

Top rakip oyuncunun sahipliğindeyken, topu kazanabilmek için yapılan hamlelerin 

toplam sayısını gösterir. Başarılı veya başarısız müdahalelerin toplam sayısından 

oluşmaktadır. 

Sarı Kartlar 

(Yellow 

Cards) 

Görülen toplam sarı kart sayısını gösterir. 

Pas Arasına 

Girme 

(Interception) 

Bir oyuncunun rakibinin atacağı pası okuyarak, amaçlanan pası kesmesine 

denmektedir. 

Kurtarma 

(Recovery) 

Bu, bir oyuncunun hiçbir takımın topa sahip olmadığı veya topun kendisine 

doğrudan bir rakip tarafından oynandığı bir durumda topun kurtarılması ve böylece 

takımının topun sahipliğini güvence altına almasıdır. 

Bloklar 

(Blocks) 

Bu, yapılan blok işlemlerinin hepsini kapsamaktadır. 

Top 

Uzaklaştırma 

(Clearances) 

Bu, bir oyuncunun amaçlanan bir alıcı olmadan topu kendi kalesinden uzaklaştırdığı 

bir savunma eylemidir. 
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Kaleci 

Kurtarışları 

(Saves Made) 

Kalecinin bedeninin herhangi bir bölgesi ile kaleye gelen topu uzaklaştırması veya 

kurtarmasıdır. 

Kaynak: Zambom-Ferraresi vd., 2018: 21; Liu vd., 2013: 806-808, Opta Event Definitions
11

 

Çalışmadaki veri seti (Topa Sahip Olma hariç) Opta Sports’dan alınmıştır. 

Topa sahip olma verisi ise yine Opta Sports’un veri sağladığı whoscored.com’dan 

alınmıştır. Veriler 2018-2019 Süper Lig dönemini kapsamaktadır. 2019-2020 

dönemindeki pandemi nedeniyle önemli derecede problem yaşandığı için, 2018-2019 

sezonu seçilmiştir. 18 takımın yer aldığı Süper Lig’de her takım 34 maç oynamıştır. 

Toplam 612 adet maç verisi bulunmaktadır. Liu ve diğerleri (2013) tarafından Opta 

ve ismi geçen sitenin verilerine daha önce sınıf içi korelasyon katsayısı (Intra-class 

Correlation), Cohen’in Kappa Katsayısı (Cohen’s Kappa Coefficient)  testi yapılmış 

ve yüksek oranda güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır (Liu ve diğerleri, 2013: 816-

817). İlgili verilere ait tüm tanımlayıcı istatistikler Tablo 5’de verilmektedir.

                                                           
11

 https://www.statsperform.com/opta-event-definitions/ 
 

https://www.statsperform.com/opta-event-definitions/
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Tablo 5: Tanımlayıcı İstatistikler 

Süper Lig Avrupa’ya Hak Kazananlar Orta Sıralar 1 Orta Sıralar 2 Düşme Potası 

Ort. ± 

St. Sp. 
AÇ MED ÜÇ 

Ort. ± 

St. Sp. 
AÇ MED ÜÇ 

Ort. ± 

St. Sp. 
AÇ MED ÜÇ 

Ort. ± St. 

Sp. 
AÇ MED ÜÇ 

Ort. ± St. 

Sp. 
AÇ MED ÜÇ 

Şut 

12,70 

± 
5,03 

9 12 16 

14,34 

± 
4,97 

11 14 17 

11,5 

± 
4,61 

8 11 15 

12,93 

± 
5,48 

9 12 16 

12,27 

± 

4,56 

9 12 15 

Hedefi 
Bulan Şut 

4,37 

± 

2,26 

3 4 6 

5,25 

± 

2,42 

4 5 7 

3,95 

± 

2,09 

2 4 5 

4,47 

± 

2,35 

3 4 6 

3,88 

± 

1,89 

3 4 5 

Gol-Şut 

Oranı 

31,17 
± 

27,13 

0 28,57 50 
35,7 

± 

24,64 

20 33,33 50 
30,62 

± 

28,06 

0 26,79 50 
31,08 

± 

26,92 

0 27,92 50 

27,43 

± 

28,23 

0 22,5 40 

Şut-İsabet 
Oranı 

44,21 

± 

16,93 

33,33 43,30 55,56 

46,54 

± 

17,03 

36,89 45,80 55,30 

42,78 

± 

17,01 

33,33 41,42 55,56 

44,93 

± 

17,27 

33,33 44,44 57,14 

42,78 

± 

16,15 

33,33 41,67 52,89 

DTYG 

0,65 

± 
0,85 

0 0 1 

0,69 

± 
0,89 

0 0 1 

0,63 

± 
0,90 

0 0 1 

0,56 

± 
0,8 

0 0 1 

0,74 

± 

0,82 

0 1 1 

DTAG 
0,059 

± 

0,242 

0 0 0 
0,10 

± 

0,31 

0 0 0 
0,06 

± 

0,26 

0 0 0 
0,03 

± 

0,17 

0 0 0 
0,05 

± 

0,22 

0 0 0 

AOYG 
6,88 

± 

3,26 

5 6,5 9 
7,87 

± 

3,38 

6 7,5 9,75 
6,29 

± 

2,99 

4 6 8 
7,07 

± 

3,38 

5 7 9,25 

6,39 

± 
3,08 

4 6 9 

AOAG 
0,9 
± 

1,008 

0 1 1 
1,28 

± 

1,22 

0 1 2 
0,79 

± 

0,88 

0 1 1 
0,93 

± 

0,97 

0 1 1 
0,63 

± 

0,85 

0 0 1 

KAYG 

0,36 

± 

0,67 

0 0 1 

0,35 

± 

0,58 

0 0 1 

0,38 

± 

0,68 

0 0 1 

0,44 

± 

0,79 

0 0 1 

0,24 

± 

0,56 

0 0 0 

KAAG 

0,087 

± 
0,304 

0 0 0 

0,10 

± 
0,31 

0 0 0 

0,07 

± 
0,28 

0 0 0 

0,11 

± 
0,36 

0 0 0 

0,07 

± 
0,25 

0 0 0 

C.Sahası

İçinden

Atılan Şut 

7,50 

± 

3,69 

5 7 10 

8,95 

± 

3,78 

6 9 11 

7,02 

± 

3,52 

4 7 9,25 

7,23 

± 

3,74 

4 7 9 

7 

± 

3,37 

4 7 9 
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C.Sahası

İçinden

Atılan Gol

1,15 

± 
1,05 

0 1 2 

1,60 

± 

1,23 

1 1 2 

1,05 

± 

1,02 

0 1 2 

1,1 

± 

0,93 

0 1 2 

0,89 

± 

0,92 

0 1 1 

C.Sahası

Dışından 
Atılan Şut 

5,20 

± 
2,83 

3 5 7 

5,39 

± 
2,48 

4 5 7 

4,48 

± 
2,68 

3 4 6 

5,7 

± 
3,07 

4 5 8 

5,27 

± 
2,86 

3 5 7 

C.Sahası

Dışından 

Atılan Gol

0,191 

± 

0,455 

0 0 0 

0,29 

± 

0,55 

0 0 1 

0,17 

± 

0,4 

0 0 0 

0,21 

± 

0,5 

0 0 0 

0,10 

± 

0,32 

0 0 0 

Büyük 

Şanslar 

2,07 

± 
1,61 

1 2 3 

2,52 

± 
1,64 

1 2 3 

1,92 

± 
1,49 

1 2 3 

2,02 

± 
1,72 

1 2 3 

1,88 

± 
1,53 

1 2 3 

Pas 
423 
± 

93,40 

356 415,5 481 
486,04 

± 

100,72 

407,25 483 552,25 
398,52 

± 

87,93 

329,75 392,75 464,25 
406,79 

± 

78,73 

347,25 400,5 453,5 

410,83 

± 

81,61 

359 412 465,75 

Pas İsabeti 

78,07 

± 
6,15 

74,28 79,08 82,33 

81,13 

± 
5,28 

79,32 81,95 84,35 

76,88 

± 
6,35 

72,66 77,01 81,92 

77,8 

± 
5,6 

74,47 78,35 81,52 

76,8 

± 

6,36 

73,40 77,98 80,72 

Topa Sahip 

Olma 

50,02 

± 
9,56 

42,9 50,1 57,1 

56,17 

± 
8,42 

49,65 56,8 62,38 

47,46 

± 
9,51 

39,63 46,8 55,53 

48,4 

± 
8,92 

41,53 48,75 54,6 

49,1 

± 

8,9 

43,18 49,05 55,58 

Toplam 
Kısa Pas 

Sayısı 

363,50 
± 

96,42 

294 358,5 423,75 
431,47 

± 

103,32 

349 430,5 502,75 
338,2 

± 

90,46 

264,75 332,5 403,5 
347,77 

± 

80,64 

292 341,5 397 
346,82 

± 

83,48 

293,25 349,5 401 

Kısa Pas 

İsabeti 

83,59 

± 
4,71 

81,05 84,38 86,84 

85,70 

± 
3,68 

83,64 86,30 87,99 

82,78 

± 
4,91 

79,99 83,26 86,12 

83,37 

± 
4,29 

80,99 84,02 86,37 

82,77 

± 
5,25 

80,55 84,17 86,05 

Toplam 
Uzun Pas 

Sayısı 

59,51 
± 

11,87 

51 59 67 
54,59 

± 

11,94 

46 54 63 
60,32 

± 

11,39 

53 60 68 
59,03 

± 

10,69 

51,75 59 66 
64,02 

± 

12 

56 63 71 

Uzun Pas 
İsabeti 

47,06 

± 

10,23 

39,72 46,3 53,54 

47,91 

± 

11,82 

39,02 46,55 55,56 

46,74 

± 

9,81 

38,74 46,34 53,85 

47,21 

± 

9,56 

40,37 46,39 53,21 

46,35 

± 

9,88 

40 45,37 51,71 

Defansif 

Bölgede 
T.Pas

73,50 

± 
24,54 

56 71 88 

84,10 

± 
27,06 

66 82,5 98,75 

67,34 

± 
24,39 

50 64 79,25 

71,49 

± 
20,57 

55,75 70 85,25 

73,09 

± 
23,54 

58 68,5 89,75 
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Def. 
Bölgedeki 

Pas İsabeti 

91,17 
± 

5,20 

88,65 92,05 94,79 
92,23 

± 

4,33 

90,25 92,82 95,53 
91,03 

± 

5,47 

88,56 92,65 94,65 
90,4 

± 

5,04 

87,72 90,97 94 
91,23 

± 

5,72 

88,93 92,31 95,15 

Orta 

Alanda 

T.Pas

221,89 

± 

58,26 

180 217 257 

257,96 

± 

63,53 

209,5 251,5 298,75 

208,52 

± 

54,18 

170 204 246,25 

212,75 

± 

49,20 

178,75 212 243,25 

213,93 

± 

54,01 

173,75 210,5 244,5 

Orta 

Alandaki 

Pas İsabeti 

81,395 

± 

6,748 

77,08 82,43 86,27 

83,94 

± 

6,19 

80,89 84,52 88,31 

80,33 

± 

7,04 

75,73 80,67 85,55 

81,17 

± 

6,25 

76,99 82,52 85,82 

80,47 

± 

6,93 

75,9 80,64 85,45 

Hücum 
Alanında 

T.Pas

119,14 
± 

36,19 

92 113 138 
136,04 

± 

42 

105 129 157,75 
114,13 

± 

35,34 

87 108 133 
113,46 

± 

32,85 

91 111 132 
115,62 

± 

29,62 

94,25 111,5 134,75 

Hücum 
Alanındaki 

Pas İsabeti 

64,69 
± 

8,64 

59,09 65,45 70,65 
69,57 

± 

7,24 

65,40 70,33 74,61 
63 
± 

9,1 

56,30 64,37 69,28 
64,57 

± 

7,86 

59,07 65,05 70,45 
62,08 

± 

8,37 

57,10 62,67 68,26 

İleri Atılan 

Pas 

150,26 

± 
23,06 

134 149 166 

158,10 

± 
21,78 

142 158,5 172,75 

144,37 

± 
23,21 

128 143 160 

148,84 

± 
22,91 

133 150 163 

151,55 

± 
22,18 

134 148 166 

İleri Atılan 

Pas İsabeti 

61,61 

± 
8,29 

55,99 62,03 67,53 

65,11 

± 
7,94 

60 65,72 70,17 

59,92 

± 
8,65 

53,79 59,71 66,14 

62,24 

± 
7,47 

57,43 62,75 67,21 

59,43 

± 
7,94 

54,62 58,6 64,69 

Geriye 
Atılan Pas 

70,4 

± 

17,15 

49 58 69 

70,21 

± 

19,67 

55 68 82 

57,09 

± 

15,07 

47 53,5 65,25 

57,28 

± 

16,04 

45 57 66 

56,99 

± 

14,30 

46 57 67 

Geriye 

Atılan Pas 

İsabeti 

94,13 

± 

3,48 

92,45 94,64 96,41 

95 

± 

3,17 

93,33 95,43 97,37 

93,89 

± 

3,67 

91,83 94,44 96,15 

93,58 

± 

3,83 

92 94,02 96,06 

94,26 

± 

2,90 

92,69 94,62 96,36 

Sağa-Sola 
Atılan Pas 

204,24
± 

64,83 

154 199 247 
249,79 

± 

71,08 

196,5 245,5 297,5 
188,55 

± 

60,16 

141 183,5 228,25 
191,58 

± 

52,83 

147 189,5 226 
194,1 

± 

56,91 

156,25 195 227,75 

Sağa-Sola 
Atılan Pas 

İsabeti 

87,24 
± 

4,32 

85,15 87,97 90,22 
88,73 

± 

3,47 

86,71 89,32 91,04 
86,56 

± 

4,54 

84,76 87,27 89,77 
86,86 

± 

4,29 

84,65 87,74 90,12 
87,06 

± 

4,51 

85,17 87,75 90,10 

Asistler 

0,904 

± 

0,958 

0 1 1 

1,29 

± 

1,12 

1 1 2 

0,81 

± 

0,87 

0 1 1 

0,91 

± 

0,94 

0 1 1 

0,62 

± 

0,79 

0 0 1 

Yaratılmış 

Şans 

9,50 
± 

4,05 

7 9 12 
10,78 

± 

4,04 

8 10 13 
8,53 

± 

3,62 

6 8 11 
9,81 

± 

4,33 

7 9 12 

9,02 

± 

3,88 

6 9 11 

Yapılan 

Orta 

18,90 

± 
8,69 

12 18 24 

19,26 

± 
8,69 

13 18 24 

17,25 

± 
8,25 

11 16 23 

18,68 

± 
8,63 

12 17 23 

20,89 

± 

8,96 

14 19 27 
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Ara Pas 
0,44 

± 

0,70 

0 0 1 
0,57 

± 

0,79 

0 0 1 
0,47 

± 

0,72 

0 0 1 
0,41 

± 

0,71 

0 0 1 

0,3 

± 

0,54 

0 0 1 

Korner 
4,94 

± 

2,85 

3 5 6 
5,46 

± 

3,04 

3 5 7 
4,49 

± 

2,56 

3 4 6 
4,62 

± 

2,68 

3 4 6 

5,38 

± 

3,09 

3 5 7 

Top Sürme 

16,29 

± 

5,92 

12 16 20 

17,25 

± 

6,26 

13 17 21 

15,24 

± 

5,72 

11 15 19 

16,97 

± 

5,97 

12 17 21 

15,79 

± 

5,53 

12 15 19 

Hava Topu 

Başarısı 

50 
± 

9,90 

43,48 50 56,52 
50,96 

± 

11,51 

42,33 51,67 58,33 
50,33 

± 

9,42 

44,17 50 57,71 
49,37 

± 

9,26 

43,60 50 55,81 

49,41 

± 

9,55 

42,19 48,98 56,34 

Faul 

13,86 

± 
3,68 

11 14 16 

13,33 

± 
3,44 

11 13 16 

14,01 

± 
3,64 

11 14 17 

14,08 

± 
3,96 

11 14 16 

13,95 

± 

3,59 

11 14 16 

Müdahale 

16,44 

± 

4,92 

13 16 19 

16,25 

± 

4,69 

13 16 19 

16,43 

± 

5,02 

13 15 19 

16,61 

± 

5,2 

13 16 20 

16,45 

± 

4,71 

13 16 19 

Sarı Kart 

2,22 

± 

1,35 

1 2 3 

2,25 

± 

1,32 

1 2 3 

2,36 

± 

1,37 

1 2 3 

2,14 

± 

1,4 

1 2 3 

2,11 

± 

1,3 

1 2 3 

Pas Arası 

11,20 

± 
4,23 

8 11 14 

11,05 

± 
3,91 

8,25 11 13 

11,06 

± 
4,50 

8 11 14 

10,82 

± 
4,02 

8 10,5 13 

12 

± 

4,38 

8 12 15 

Kurtarma 

59,03 

± 

8,88 

53 59 65 

60,15 

± 

8,94 

55 60 66 

56,55 

± 

8,50 

51 57 61 

59,69 

± 

9,22 

53 60 66 

60,16 

± 

8,3 

55 60 65,75 

Blok 
2,62 

± 

2,02 

1 2 4 
2,35 

± 

1,70 

1 2 3 
2,77 

± 

2,18 

1 2 4 
2,96 

± 

2,16 

2 2,5 4 

2,3 

± 

1,88 

1 2 3 

Uzaklaştır

ma 

20,14 

± 
9,07 

14 19 26 

18,48 

± 
8,75 

12 17 24 

21,77 

± 
9,44 

15 21 28 

21,44 

± 
9,25 

15 20 26 

18,16 

± 

8,07 

12 17 23,75 

Kaleci 

Kurtarışları 

3 
± 

1,86 

2 3 4 
3,07 

± 

1,97 

2 3 4 
2,95 

± 

1,88 

2 3 4 
3,23 

± 

1,78 

2 3 4 
2,7 
± 

1,79 

1 2 4 
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3.2.  YÖNTEM 

O’Donoghue (2005), takımların/oyuncuların tipik performanslarını, bu 

performansın stabilitesinin ve dağılımlarının ortalama, standart sapma, medyan, alt 

ve üst çeyreklikler kullanılarak temsil edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca 

O’Donoghue (2013) tekniğin temel özelliğinin, bir takıma veya oyuncuya ait bazı 

gösterge değerlerinin istikrarlı iken bazılarının ise istikrarsız olabileceğini kabul 

etmesi olduğunu vurgulamıştır. Buradan yola çıkarak tipik performansı gösteren 

profilleme tekniği, göstergelerdeki istikrar ve istikrarsızlıkları göstermesi açısından 

hem rakipler, hem de antrenörler için önem arz etmektedir. Opta Sports’dan alınan 

Türkiye Süper Lig’i 2018-2019 dönemi verileri, yukarıda belirtildiği gibi literatüre 

uygun şekilde seçilmiş ve Microsoft Excell’e aktarılmıştır. Yöntemin ilk adımı, 

performans göstergelerinin her biri için yüzdelikleri belirlemektir. Bu belirlemeyi 

yapabilmek için, önce süper lige ait her bir gösterge için (18 takım * 34 hafta = 612 

adet veri) küçükten büyüğe sıralanarak %5 ile %95 arasını kapsayan, %5’lik 

adımlarla ile 19 ayrı nokta hesaplanmış, böylece veriler yirmiye (yirmidebirlik) 

bölünmüştür. Sonrasında ise bu bantların orta noktaları (%5+%10)/2 formülasyonuna 

bağlı kalarak %2,5, %7,5, …%97,5 olacak şekilde hesaplanmıştır. Yani %7,5’luk 

dilim, %5 ile %10’nun ortalaması olarak hesaplanmıştır. Örneğin %80’lik dilime 

denk gelen toplam şut sayısı 17 ise, bu durum, Süper Lig’de o sezonda oynanan 

maçların %80’inde 17’den az şut atıldığını göstermektedir. İkinci adımda ise, önce 

takımları gruplandırabilmek amacıyla, final lig puan durumu, puanlar üzerinden 

küçükten büyüğe sıralanmış ve kartiller hesaplanarak üç ayrı nokta belirlenmiştir. 

Aslında ilk kartil (n+1)/4’üncü terime denk gelen sayıdır. Aynı şey, medyan yani 

ikinci kartil için [2(n+1)]/4’üncü terime denk gelen sayı için geçerlidir. Üçüncü kartil 

ise [3(n+1)]/4’inci terime denk gelen sayı olmaktadır. Burada “n” ligdeki takım 

sayısı ve dolayısıyla puan sayısı olan 18’dir. Tam sayı çıkmadığı durumlarda ise, 

örneğin 68,5’uncu terim 69. terim ile 68. Terimin ortalaması olarak alınmaktadır. 

Diğer durumlarda ise Microsoft Excell tarafından yuvarlama işlemi yapılmaktadır. 

İlk kartil, yani 18 takımın puanlarının %25’ine denk gelen puan 38,75, medyan 
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(ikinci kartil) yani %50’sine denk gelen puan 42,5 ve son olarak 18 takımın %75’ine 

denk gelen üçüncü kartil ise 51 olarak hesaplanmıştır. Bu işlem, 18 takımın 4 gruba 

ayrılmasını sağlamıştır. İlk kartil 38,75’den daha az puan alan en başarısız grubu, 

birinci kartil ile ikinci kartil arasında kalan kısım 38,75-42,5 arasında puan alan orta 

sıralar-2 grubunu, ikinci kartil (42,5) ile üçüncü kartil (51) arasındaki puana kadar 

olanlar orta sıralar-1 ve üçüncü kartil (51) üzerindekiler ise en başarılı takımlardan 

oluşan grubu ifade etmektedir. Bu sınıflandırma sonucunda: 

 Avrupa’ya gitmeye hak kazananlar: 1. Galatasaray, 2. Başakşehir, 3.

Beşiktaş ve 4. Trabzonspor

 Orta sıralar-1: 5. Yeni Malatya, 6. Fenerbahçe, 7. Antalyaspor, 8.

Konyaspor, 9. Alanyaspor

 Orta sıralar-2: 10. Kayserispor, 11. Rizespor, 12. Sivasspor, 13.

Ankaragücü, 14. Kasımpaşa

 Düşme potası: 15. Göztepe, 16. Bursaspor, 17. Erzurumspor, 18.

Akhisar Belediye

olarak takım grupları elde edilmiştir. Bu ayrım tatmin edici bir sonuç ortaya 

çıkarmıştır. Çünkü ilk 4 takım lig sıralaması gereği Avrupa’ya gitmeye hak kazanmış 

ve en başarılı grup olmakta, son 4 takımın 3’ü ise küme düşmüş olup, 4. Takım ise 

son maçı yenerek (diğer ihtimallerde küme düşecekti) ligde kalmıştır. Sondan 5. 

Takım ise son 3 haftada sadece 1 puan kazanmıştır ve onu almasa da ligden 

düşmeyecektir. Dolayısıyla son 4 takım da en başarısız grup olarak görülmektedir. 

Ayrım yapıldıktan sonra bu gruplara ait takımlar seçilerek, her grubun içerisinde 

bulunduğu takımlardan oluşan performans göstergeleri baz alınmış ve yukarıda 

belirtildiği gibi bu verilerin de kartilleri hesaplanmıştır. Örneğin ilk 4 takım için 

toplam şut sayısını ifade eden 34 hafta ile 4 takımın çarpımından bulunan 136 veri 

vardır. Yukarıda bahsi geçen formülle aynı mantık burada da işlemektedir fakat 

örneğin “n” 136 olarak alınmaktadır. Bu bilgilerin sonucunda, ilk 4 takımın 

verilerinden yola çıkılarak bulunan birinci kartil (11), ikinci kartil (14) ve üçüncü 

kartil (17) bulunmuştur. Bu şunu ifade etmektedir: İlk dört takımdan oluşan 

Avrupa’ya Gitme Hakkı Kazanan grup, örneğin, maçların %75’inde 17’den az şut 

atmıştır. Bu veriler ayrılmış olan her gruptaki takımlar baz alınarak ayrı ayrı aynı 

şekilde hesaplanmıştır. Hesaplanan bu veriler, her grup için, ilk adımda yapılmış olan 
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Süper Lig’in genel performansından yola çıkılarak bulunan yirmidebirlikler yani 

yüzdelik dilimler ile eşleştirilmiştir. Yukarıdaki örnek üzerinden anlatacak olursak, 

ilk 4 takımın üçüncü kartili olan 17, %5’lik dilimlerle eşleştirildiğinde, %77,5’luk 

dilim 16,5 olmakta ve bu dilimden daha iyi olduğu gözükmektedir. Böylece, ilk 4 

takım en iyi performansını sergilediğinde, ligin %77,5’undan daha iyi performans 

sergilemiş olmaktadır. Tam da burada, herhangi bir grup %77,5’ fazla performans 

gösterdiğinde (en iyi 4 takım performansı gibi düşünülebilir) veya tam tersi olan 

%22,5’dan daha az performans gösterdiğinde, o göstergede en iyi veya en kötü 

performansı sergilediği söylenebilmektedir. Burada yöntemin gruplara yönelik 

olması sebebiyle, bir göstergenin mantıken %77,5’dan fazla olmaması gerekirken, 

grubun içindeki bazı takımların daha iyi değerlere sahip olması sebebiyle yükselip 

azalabilmektedir. Buradan yola çıkarak stabiliteyi (performanstaki tutarlılık) 

açıklamamız gerekirse, 77,5-22,5=50’den düşük olan çeyreklik arası uzaklıklar 

stabilite açısından önem arz etmektedir. Burada önemli olan durum, bu açıklığın en 

az olduğu yani o göstergeye ait performansın ne kadar stabil olduğudur. Örneğin, bir 

performans göstergesinin birinci ve üçüncü çeyreklikleri arasındaki fark %35’lik bir 

dilimi kapsıyorsa, bu durum o performans göstergesinin olumlu anlamda stabil 

olduğunu belirtmektedir. Bu sistem her gruba ve her değişkene uygulandıktan sonra 

görsel olarak O’Donoghue tarafından belirtilen radarlara aktarılmıştır. Radarlar, her 

grup için tipik performansı (medyan veya ikinci kartil) ve stabiliteyi göstermek (üst 

çeyreklik ile alt çeyreklik farkı) amacıyla alt çeyreklik, medyan ve üst çeyrekliği 

göstermektedir. Bunun yanında her grubu karşılaştırmak amacıyla, örneğin her 

grubun medyanı, alt çeyrekliği ve üst çeyrekliği alınarak ayrı ayrı radarlar üzerinde 

gösterilmiştir. Ayrıca bu radarlar, kullanılacak olan verilerdeki minimum ve 

maksimum değerler bulunarak ölçeklendirilmiştir. 

 

 

  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ANALİZ VE BULGULAR 

4.1.  Süper Lig’de Takım Gruplarının Profilleri 

Bu başlığın altında işlenecek olan kısımlardaki amaç, yöntem kısmında 

anlatıldığı üzere, ligin o sezona ait genel performansından (radarlardan) yola çıkarak, 

her grubu kendi içerisinde ele almaktır. Her grubun kendi içerisindeki performans 

profilini, medyan (tipik performans) ve çeyreklikler arası farkın en az olduğu (daha 

stabil olan) göstergeleri ortaya çıkarmak hedeflenmektedir. 

4.1.1. Avrupa’ya Gitme Hakkı Kazanan Grup 

Grafik 7: Skorla İlgili Ofansif Göstergeler (AHKG) 

Avrupa kupalarına lig sıralaması kurallarıyla katılan ilk dört takımın içinde 

bulunduğu bu grup, en başarılı grup olarak kabul edilmektedir. Bu dört takımın 

oluşturduğu grubun, süper ligin genel anlamdaki performansından yola çıkarak 

oluşturulan, skorla ilgili değişkenlerden baz alınan profiline bakıldığında, toplam şut, 

şut isabeti, açık oyunda atılan şut, ceza sahası dışından atılan şut kendi içerisinde 

çeyreklikler arası en az açıklığa (40-45) sahip istatistikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, çeyrekliklerin açıklığı kadar, alt 

ve üst çeyreklerin belirli bir standartın üstüne hitap etmesidir. Diğer bir deyişle, alt 

çeyrek, hiçbir zaman %32,5’luk dilimin altına inmemiş ve üst çeyrekler ise %72,5’un 

altına düşmemiştir. Arada farkın bulunduğu çeyreklikler bile kendi içerisinde bu 
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grupta önem arz etmektedir. Tipik performansta ise, ligdeki takımların %62,5’undan 

daha fazla ceza sahası içerisinden şut ve toplam şut attığı görülmektedir. Ceza sahası 

dışından atılan şutlar hariç, %50’nin altına hiç inmediği de görülmektedir. Skorla 

ilgili göstergelerde ilk 4 takım, tipik performansını sergilediğinde, genel hatlarıyla 

ligdeki takımların 11’inden daha iyi olduğu söylenebilir. Burada dikkat çeken en 

önemli şey, ceza sahası dışına göre içinden çok daha fazla şut deniyor olmalarıdır. 

Bunun yanında, medyanın (tipik performans) üst çeyrekliğe yakın olduğu toplam şut 

ve ceza sahasından atılan şut bu yönden de olumlu olarak nitelendirilebilmektedir. 

Grafik 8: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergeler (AHKG) 

Toplam pas ve diğer ofansif göstergelere bakıldığında, çeyrekler arası açıklığı 

en az olan topa sahip olma ve yan pas istatistiği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Burada önemli olan diğer bir nokta ise, pasla ilgili olan göstergelerde (uzun pas ve 

top sürme vs. hariç) alt çeyreğinin %32,5’luk dilimden, üst çeyreğinin ise %77,5’luk 

dilimden daha başarılı olduğu söylenebilmektedir. Pas sayısını konu alan 

istatistiklerde %80’in altına düşmediği de göze çarpmakta ve ayrımı yapan önemli 

noktalardan olmaktadır. Buna bağlı olarak skorla ilgili göstergelerle kıyaslandığında, 

çok daha üstün olduğu da görülmektedir. Tipik performanstan yola çıkıldığında ise, 

pas sayısı olarak en düşüğün, %62,5’dan fazla olduğu düşünüldüğünde, bu gruptaki 4 

takımın tipik performansının ligdeki en az 11 (18*62,5/100) takımdan daha iyi 

olduğu da gözükmektedir. Buna ek olarak, toplam pas, kısa pas ve defansif 1/3’lük 

alanda yapılan pas göstergelerinin medyanının, üst çeyrekliğe yakın olduğu 

görülmektedir. Dikkat çeken en büyük noktalardan birisi, uzun pas sayısının diğer 

pas istatistiklerine göre daha az olmasıdır. 
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Grafik 9: Pas İsabeti % (AHKG) 

Pas isabeti profiline bakıldığında ise, çeyrekler arası uzaklığı (%35) en az olan 

istatistiğin toplam pas ve ofansif 1/3’lük alanda yapılan pasların isabeti olduğu 

görülmektedir. Bunun yanında tipik performansa bakıldığında, ofansif 1/3’te yapılan 

pasların, %72,5’dan daha fazla olduğu da göze çarpmaktadır. Üst çeyreklik ile 

medyan arasında en az açıklığa sahip olan göstergeler ise sırasıyla, ofansif 1/3’te 

yapılan pasın isabeti, kısa pas isabeti ve ileri yönlü pasların isabeti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Genel pas performansına bakıldığında, hem pas sayısı açısından hem de 

isabeti olarak önemli ölçüde istikrara sahip oldukları görülmektedir. İstikrarlı bir 

şekilde başarılı pas yapabilmek ve bunu ofansif alanda yapabilmek oldukça önemli 

bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Grafik 10: Defansif Göstergeler (AHKG) 

Defansif göstergelerde çeyrekler arası uzaklığı en az olan istatistiğin boştaki 

topu sahiplenme olduğu görülmektedir. Fakat üst çeyrekliğin ancak ligin yarısından 
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fazla takımdan boştaki topu sahiplendiğini gösterdiği, yani aralık az olsa da sınırlı 

derecede olduğu görülmektedir. Topu uzaklaştırma ise, medyanın üst çeyrekliğe en 

yakın olduğu gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem tipik performansa hem de 

üst çeyrekliklere bakıldığında defansif alanda ilk 4 takımın öne çıkan en iyi istatistiği 

uzaklaştırma olarak görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen çeyrekler arası uzaklığın en az olduğu durumların 

stabilitenin daha iyi olduğu durumları gösterdiği söylenilebilir. Medyanın ise üst 

çeyrekliğe yaklaştığı göstergeler için, süper lige oranla o grubun tipik performansının 

(medyan) daha iyi performansa (üst çeyreklik) yaklaşması sebebiyle, olumlu olduğu 

söylenebilmektedir. Burada hiç bahsedilmeyen şutun gole çevrilme oranının ise üst 

çeyreklikler baz alındığında, süper ligin %87,5’undan daha fazla olduğu göz önüne 

alındığında, grubun başarısını tanımlayabilecek ve diğer gruplardan ayırabilecek 

farklı göstergeler de bulunmaktadır. Bunun gibi göstergelere ait bilgilere ilerideki 

başlıklarda karşılaştırmalar yapılarak yer verilecektir. 

4.1.2. Orta Sıralar-1 

Grafik 11: Skorla İlgili Ofansif Göstergeler (OS-1) 

Orta sıraların ilk grubu olan bu grup, lig sıralamasında beşinci takım ile 

dokuzuncu takım arasını (onlar dahil 5 takımı) temsil etmektedir. Bu grubun skorla 

ilgili olan göstergelerine bakıldığında, çeyrekler arası en az açıklığa sahip olan 

gösterge ceza sahası dışından atılan şutlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat 

dışından denedikleri kadar içeriden de şut atabildikleri dikkat çekmektedir. Kalan 

göstergeler ilk 4 hariç diğerlerine eşit derecede (50-55) uzaklığa sahiptir. Üst 

çeyrekliğe bakıldığında %72,5’luk dilimden daha iyi olarak şut isabeti ve şutun gole 
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çevrilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu takiben, üst çeyreğin %67’5’luk 

dilimden daha iyi olan ceza sahası içinden atılan şutlar gelmektedir. Tipik 

performansa bakıldığında, ligdeki takımların %42,5’undan daha iyi performans 

sergilediği ceza sahasından şut sayısı, şutun gole çevrilme oranı ve şut isabeti 

göstergeleri öne çıkmaktadır. Buna bağlı olarak medyan ile üst çeyreklik arasında en 

az fark olan göstergelere bakıldığında, sırasıyla, şutun gole çevrilmesi, kaleyi bulan 

şut ve ceza sahası içinden atılan şut olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar 

göstergelerin üst çeyrekleri belirli bir standartta olsa da stabiliteleri konusunda 

sıkıntılar bulunmakta ve hatta ilginçtir ki orta sıralar-2 grubuna göre daha düşük 

kaldıkları durumlar ile bile karşılaşılmaktadır. 

 

Grafik 12: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergeler (OS-1) 

 

Toplam pas ve diğer atak istatistiklerinden oluşan gruba bakıldığında ise 

çeyreklikler arası açıklığın en az olduğu göstergeler, uzun pas, geriye pas, yaratılmış 

şanslar ve kornerler olduğu görülmektedir. Üst çeyreklerde en başarılı istatistik, 

%77,5’luk dilimden daha iyi olarak gözüken hava topu başarısıdır. Üst çeyreklerde 

diğer istatistiklerin ise %62,5 ile %67,5’dan daha iyi olduğu durumlarla çevrili 

olduğu söylenebilir. Alt çeyrekliklere bakıldığında %27,5’dan daha iyi olarak 

karşımıza çıkan hava topu başarısı ve uzun pastır. Uzun pasın belirli bir standartın 

üzerinde olması, daha sonraki karşılaştırmalı analizde işlenecektir. 
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Grafik 13: Pas İsabeti % (OS-1) 

Pas isabetine bakıldığında, çeyrekler arası en az açıklık yan pas isabeti 

istatistiğinde görülmektedir. Alt çeyrekliklerin %12,5 ve %17,5 dolaylarında gezdiği 

göz önüne alındığında, çeyreklikler arası uzaklık (performansın stabilitesi) problemli 

gözükmektedir. Üst çeyreklerde çoğu istatistiğin %67,5’luk dilimden iyi olması alt 

çeyreklikle arasındaki farkı oldukça açmaktadır. Bu yönden stabil bir performans 

sergileyemediği görülmektedir. Fakat medyan ile üst çeyreklik değerlerine 

bakıldığında, defansif 1/3’teki pas isabeti, geriye atılan pasların isabeti, uzun pas ve 

ofansif 1/3’teki pas isabeti öne çıkan göstergeleri göstermektedir. Ofansif 1/3’teki 

pas isabetinin alt çeyrekliği oldukça düşük olsa da, medyanın %42,5’luk dilimden 

daha iyi olması ve üst çeyrekliğe daha yakın olması öne çıkan en önemli istatistiktir. 

Karşılaştırmalı analizde, bu göstergenin önemi daha ayrıntılı işlenecektir. 

Grafik 14: Defansif Göstergeler (OS-1) 

Defansif göstergelere bakıldığında ise, çeyrekler arası en az açıklık kurtarma 

(recoveries) olarak karşımıza çıkmaktadır. Asıl sorun, alt ve üst çeyreklikler yakın 
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olsa da üst çeyrekliğin ortalama bir performansı göstermesidir. Medyanın üst 

çeyrekliğe daha fazla yaklaştığı tek gösterge ise, top uzaklaştırma (clearances) olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Defans göstergelerinde üst çeyreklikte yaklaşık olarak 

%70’lik dilimden daha iyi, alt çeyreklikte ise %17,5-27,5 arasında değişmektedir. 

4.1.3. Orta Sıralar-2 

Grafik 15: Skorla İlgili Ofansif Göstergeler (OS-2) 

 

Orta sıraların ikinci kısmı olan bu grup süper ligde onuncu ile on dördüncü 

arasında kalan takımları (onlar dahil 5 takımı) temsil etmektedir. Skorla ilgili 

göstergelere bakıldığında, şutun gole çevrilmesi ve şut isabeti hariç diğer 

göstergelerin 50 dilimlik bir aralığa sahip olduğu gözükmektedir. Bu açıdan 

göstergelerde tıpkı orta sıraların ilk grubu gibi açıkça öne çıkan bir durum yoktur. Bu 

göstergelerin hiçbirisi ilk 4’ün sahip olduğu veya orta sıraların ilk grubunun sahip 

olduğu uzaklıklardan daha az değildir. Üst çeyrekliklerde, ceza sahası dışından atılan 

şutun lige kıyasla %82,5’luk diliminden daha fazla olduğu, bunu takiben %72,5’luk 

dilimden daha fazla olan şut isabeti gelmektedir. En az üst çeyrekliğe sahip olan 

istatistik ise, daha sonra başarıda önemli ayrım yapacak olan ceza sahası içinden 

atılan şut sayısıdır. Alt çeyrekliklerde ise, %32,5’luk dilimden daha fazla ceza sahası 

dışından atılan şut ve bunu takiben hedefi bulan şut gelmektedir. Tipik performansa 

bakıldığında, en geride olduğu gösterge hedefi bulan şutlardır. Diğer göstergeler ligin 

%50’sinden iyi olduğunu işaret etmektedir. Birçok göstergede orta sıralar bire göre 

daha üstün gözüktüğü de gözden kaçmamaktadır. 
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Grafik 16: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergeler (OS-2) 

Toplam pas ve diğer atak göstergelerine bakıldığında,  kısa pas ve orta 1/3’lük 

alanda yapılan pasın çeyrekler arası en az aralığa sahip olduğu belirtilebilir. Üst 

çeyrekliğe bakıldığında ligdeki takımların %72,5’undan daha fazla top sürme 

denemesi yaptığı göze çarpmaktadır. %67,5 ile yaratılmış şanslar ve %62,5 ile diğer 

göstergeler takip etmektedir. Tipik performansa bakıldığında birçok istatistiğin 

%42,5 ile %47,5’luk dilimden daha iyi olduğu gözükmektedir. En çok öne çıkanlar, 

defansif 1/3’te yapılan pas, uzun pas ve ileriye yönelik paslar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu göstergeler içerisinde ileri yönlü pasların %47,5’luk dilimden daha 

iyi olması, asıl önemli olan noktadır. İlginç olan, orta sıraların ilk grubundan ikinci 

grubun daha olumlu performans stabilitesi olarak karşımıza çıkmasıdır. Sadece 

stabilite olarak değil, alt çeyreklik ve üst çeyrekliklerin yüzdelik dilimlerinde de bu 

grupları ayıran bir gösterge bulunmamaktadır. 

Grafik 17: Pas İsabeti % (OS-2) 
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Pas isabeti göstergelerinde ise performanstaki stabilite olarak yan pas, geri 

yönlü pas ve ofansif alandaki pas isabeti (50-55) civarında açıklığa sahip olmakla 

beraber, diğer istatistiklerin açıklığı dilim olarak 45’tir. İleri yönlü pasların sayısının 

öne çıkmasına ek olarak, bu konuda ligdeki takımların yarısından fazla isabete 

sahiptir. Diğer gruplara göre ilk 4 takımın ardından iyi derecede sayılabilecek hem 

performans stabilitesi hem de üst ve alt çeyrekliklere sahip bulunmaktadır.  

Grafik 18: Defansif Göstergeler (OS-2) 

Defansif göstergelere bakıldığında, pas arası ve blok en az çeyrekler arası 

uzaklığa (stabilite) sahip göstergelerdir. Bu konuda performansının stabilitesinin 

daha iyi olması defansif anlamda olumlu bir durumdur. Medyanın üst çeyrekliğe 

yaklaştığı göstergeler ise, faul sayısı, kurtarma (recoveries) ve uzaklaştırma 

(clearances) olarak görülmektedir. Burada ise, kendi tipik performansının üst çeyreğe 

yakınlığı sebebiyle olumlu bir performans durumu gözükmektedir. Fakat özellikle 

defansif göstergelerin başarıyı tarif etmedeki rolünün daha az olduğu da literatürde 

sık sık belirtilmiştir. 

Bu şekilde her grubun kendi profillerine bakıldığında, orta sıralarda bir ayrım 

yapmak mümkün görünmemektedir. Bir sonraki başlıkta işlenecek olan düşme potası 

ve orta sıraların iki grubu dahil, çeyrekler arasından yola çıkılacak olduğunda %5-

%10’luk dilimler gibi ufak farklar bulunmaktadır. Puan durumuna bakıldığında da 

aralarında çok büyük farklar olmayan bu takımlara, karşılaştırmalı analizde ve 

sonrasında değinilecektir. 
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4.1.4. Düşme Potası 

Grafik 19: Skorla İlgili Ofansif Göstergeler (DP) 

Düşme potası, son dört takımı kapsamaktadır. Skorla ilgili atak 

göstergelerinde, çeyreklikler arası en az uzaklık olan gösterge hedefi bulan şut olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Fakat buradaki asıl problem şudur, aralık oldukça az gözükse 

de üst çeyrekliğin %57,5’u anca geçtiği gözükmektedir. Üst çeyrekliklerin, %67,5 ile 

%62,5 dolaylarında olduğu, alt çeyrekliklerin ise %12,5 ile %22,5 arasında olduğu 

gözükmektedir. Üst çeyreklikteki en önemli nokta, şutun gole çevrilmesindeki 

yüzdenin diğer 3 gruba göre de az olmasıdır. Diğer noktalarda ilk 4 hariç önündeki 

iki grupla aralarında önemli farklar skorla ilgili göstergelerde gözükmemektedir. 

Tipik performansa bakıldığında, toplam şut sayısı ve ceza sahası dışından atılan şut 

sayısında %47,5’luk dilimden iyi olduğu gözükse de, fark yaratan göstergelerde 

%40’lık dilimden daha iyi olduğu gözükmektedir. Buradaki olumsuz anlamda göze 

batan en önemli göstergenin şutun gole çevrilmesi olduğu ve buna ek olarak tipik 

performansın toplam şut sayısından başka diğer göstergelerin hiçbirinde üst 

çeyrekliğe yakın olmadığı gerçeğidir. Dolayısıyla şut sayısı konusunda problem 

olmasa da, bu şutların etkililiği ve gole çevrilme konusunda problem yaşanmaktadır.  
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Grafik 20: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergeler (DP) 

 

Toplam pas ve diğer atak göstergelerinde ise yan pas ve ofansif 1/3’te yapılan 

toplam pasın diğer istatistiklere göre daha az çeyreklik açıklığına sahip olduğu 

görülmektedir. Üst çeyreklikler açısından bakıldığında en yüksek yüzdelerin, orta 

açma sayısı, uzun pas sayısı olması da bazı problemleri göstermektedir. Tipik 

performansa bakıldığında, yine aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Ligdeki takımların 

yarısından fazla orta denediği ve uzun pas denediği dikkat çekmektedir ve bu 

istatistiklerin alt çeyrekliklerine de bakıldığında diğer istatistiklere göre en yüksek 

olduğu görülebilmektedir. Medyanın üst çeyrekliğe daha yakın olduğu göstergeler 

ise toplam pas sayısı ve yaratılmış şanslar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu 

istatistiğin asistler ile anahtar pasların toplamından oluştuğu düşünüldüğünde, 

asistlerde en geride olması ve şutun gole çevrilmesindeki performansı da göz önüne 

alınırsa, şans yaratsa da değerlendiremediğini işaret ediyor olabilir. 

Grafik 21: Pas İsabeti % (DP) 

 

Pas isabeti göstergelerinde ise, ileri yönlü paslarda çeyreklikler arası daha az 

açık olmaktadır. Burada da yukarıda belirtilen problem bulunmakta ve üst 



61 

çeyrekliğin %57,5, tipik performansın ise %32,5 ile sınırlı olduğu gözükmektedir. 

Buna ek olarak ofansif 1/3’te yapılan pasların isabetinin de ancak %37,5’dan fazla 

olması önem kazanmaktadır. Aralığın az olması belirli ölçüde olumlu gözükse de, 

diğer gruplara bakıldığında bu yönden sınırlı olduğu gerçeğini de 

değiştirmemektedir. Kısa pas isabeti ve toplam pas isabetinde ise medyanın üst 

çeyrekliğe yaklaştığı görülmektedir, fakat asıl sorun, diğer istatistiklerin tipik 

performansının alt çeyrekliğe yakın olması ve pasın, hangi alanda, hangi yönlü ve 

denense de ne kadar isabetli olduğudur. 

Grafik 22: Defansif Göstergeler (DP) 

Defansif göstergelerde, en düşük çeyrekler arası uzaklık top kapma girişimi ve 

blok göstergesindedir. Fakat tipik performans olarak bakıldığında, en düşük 

göstergelerin bloklar (%32,5’tan fazla) ve kaleci tarafından yapılan kurtarışlar 

(%22,5’tan fazla) olduğu gözükmektedir. Faul, top kapma girişimi ve pas arası 

yapma ise medyanın üst çeyrekliğe daha yakın olduğu göstergeleri olumlu yönden 

ifade etmektedir. 

Burada göz ardı edilmemesi gereken şey, her grubun süper ligle eşleşen 

çeyreklik değerlerinin farklı olmasıdır. Örneğin bir göstergeye dair üst çeyreklik, ilk 

4 için farklı iken, diğer gruplar için farklı olabilmektedir. Bu da, yukarıda verilen 

bilgilerin, sadece grupların kendi içerisinde, süper lig yüzdelik dilimlerine kıyasla, 

performansın hangi istatistikte nasıl bir stabilite gösterdiğini belirtmektedir. Sonraki 

başlıkta karşılaştırma yapılarak öne çıkan göstergeler daha ayrıntılı işlenecektir. 
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4.2.  Karşılaştırmalı Analiz 

Bu kısımda, yukarıda sadece kendi içerisinde ve performansların stabiliteleri 

üzerinden bakılan grup profilleri, aynı radar üzerinde gösterilerek karşılaştırmalı 

analiz yapılacaktır. 

4.2.1. Tipik Performansların Karşılaştırılması 

Grafik 23: Skorla İlgili Ofansif Göstergeler (Medyan) 

Tipik performanslar (medyan) üzerinden değerlendirildiğinde, skorla ilgili atak 

göstergelerinde, toplam şut sayısı, ceza sahası içerisinden atılan şut sayısı ve hedefi 

bulan şut sayısının en büyük farkı yarattığı gözlemlenmektedir. İlk grup, Süper 

Lig’in %67,5’undan fazla sayıda şut,  %62,5’undan daha fazla ceza sahasından şut, 

%57,5’undan daha fazla ise hedefi bulan şut atmıştır. Yani aslında, ligdeki takımlara 

kıyasla en az 11’inden daha iyi olduğu görülmektedir. Literatürde de şutların 

önemini vurgulayan birçok çalışma bulunmaktadır. Süper Lig’de 2018-2019 

sezonuna bakıldığında her ne kadar diğer grupları birbirinden ayırt edemese de, 

başarılı grubu ayıran (en büyük farka sahip olan) en önemli üç istatistik bunlar olarak 

görülmektedir. Açık oyundan atılan şutlar, şutun gole çevrilme oranı ise diğer 

belirleyicilerdir. Şutun gole çevrilme oranında düşme potasının da son sırada olduğu 

gözükmektedir. Şut isabet oranının orta sıralar-2 grubuyla çakışması ise diğer 

istatistiklere bakıldığında açıklanabilmektedir. En basit örnekle, ceza sahası içinden 

atılan şutta, diğer gruplar ilk 4 takımın oldukça gerisinde yer almaktadır. Ceza sahası 
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dışından şut göstergesinde 3 grubun kesişmesi, orta sıralar-2 grubunun ceza sahası 

dışından ilk 4’teki takımlar kadar ya da diğer deyişle ligdeki takımların yarısından 

fazla şut denediğini göstermektedir. Dolayısıyla en başarılı gruba kıyasla, ceza sahası 

içinden attığı şutların kısıtlılığı düşünüldüğünde, şutları isabetli olsa da ne denli 

tehlike yarattığı sorgulanabilir. Buradan hareketle, şutun kaleyi tutsa da nereden 

vurulduğu, hangi şartta vurulduğu önem kazanmaktadır. Buna ek olarak, önceki 

başlıklarda işlenen stabilite değerlerinden yola çıkıldığında, en büyük farkı şutun 

gole çevrilme verimliliği yaratmaktadır. Tam da bu noktada, şutun gole çevrilme 

oranının oldukça önemli ayrım yaptığı düşünüldüğünde, bahsettiğimiz bu durumu, en 

başarılı grubun önde, düşme hattının ise en geride olması desteklemektedir. Diğer 

gruplar bariz bir şekilde bu konuda ilk 4 takımın oluşturduğu profile göre istikrarsız 

bir performans sergilemiştir. Bu konu şu şekilde özetlenebilmektedir; özellikle hedefi 

bulan şut sayısı ve ceza sahası içinden atılan şut sayısı göz önüne alındığında, düşme 

hattındaki 4 takım en iyi performansını sergilese bile ancak ilk 4 takımın tipik 

performansı kadar performans sergileyebilmektedir. Farklı bir bakış açısıyla 

bakıldığında ise, hedefi bulan şut sayısı ve açık oyunda atılan şut sayısında, ilk 4 

takımın sergilediği en kötü performans, diğer grupların tipik performansına eşittir. 

Yukarıda başarı konusunda farkı yaratan diğer göstergelerde de stabilite değerlerinin 

diğer gruplara göre iyi olduğu söylenebilmektedir. Özetle, ilk 4 takım, ayrımı yapan 

göstergelerde hem büyük üstünlüğe hem de istikrara sahiptir. 

Grafik 24: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergeler (Medyan) 

Literatürde birçok çalışmada pas göstergelerinin oldukça önemli olduğu 

belirtilmekte ve sıkça üzerinde durulmaktadır. Bu sebeple çalışmamızda pas 
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göstergeleri ayrıntılı olarak seçilmiştir. Süper Lig’de paslar ve diğer atak 

göstergelerindeki tipik performansa bakıldığında, toplam pas, kısa pas, topa sahip 

olma ve yan pas sayısı öne çıkmaktadır. Avrupa’ya katılma hakkı kazanan grubun, 

ligdeki takımların %72,5’undan daha fazla pas yaptığı gözükmekte ve bu durumu da, 

uzun pas hariç diğer pas göstergeleri ayrıntılı şekilde göstermektedir. Şekilde de 

görüldüğü üzere pasla ilgili göstergeler başarıyı tanımlayan önemli istatistiklerdir ve 

ilk 4’ün çok üstün olduğu görülmektedir. Bu konu şu şekilde özetlenebilmektedir; 

özellikle toplam pas sayısı, topa sahip olma ve kısa pas sayısı göz önüne alındığında, 

diğer gruplar en iyi performansını sergilese bile ancak ilk 4 takımın tipik performansı 

kadar performans sergileyebilmektedir. Ayrıca topa sahip olma ve kısa pas sayısında 

ilk 4 takım en kötü performansı sergilediğinde bile diğer grupların tipik 

performansına eşit veya daha iyi performans sergilemektedir. Diğer taraftan 

bakıldığında, düşme potasındaki grubun toplam pas istatistiklerinde ikinci, 

birçoğunda da bir üstündeki grupla kafa kafaya olduğu görülmektedir fakat diğer 

gruplara göre uzun pası daha fazla denediği de gözükmektedir. Uzun pas sayısının ilk 

4’te en düşük, düşme grubunda ise en yüksek olması, bunun yanında ofansif 1/3’lük 

bölümde yapılan paslardaki isabet sorunu ve ileri yönlü atılan paslardaki isabet 

sorunu asıl problemi ortaya koymaktadır. Bu şekilde bakıldığında, uzun pas sayısı 

başarısızlığı işaret eden önemli bir gösterge olabilir. Bunun yanında literatürde bazı 

çalışmalarda yapılan ortaların (crosses) başarısızlığı gösterebileceği belirtilmektedir. 

Buradan bakıldığında, yapılan orta sayısı konusunda düşme potasının en yüksek 

olması ve bunu ikame edebilecek diğer istatistiklerde önemli bir başarısının 

olmaması sebebiyle bu gösterge birebir olmasa da başarısız takımların yönelimlerinin 

değişmesi gerektiğini işaret ediyor olabilir. İlk 4’ün bu istatistikte ikinci olması ise, 

belirttiğimiz diğer göstergelerdeki bariz üstünlüğü sebebiyle göz ardı edilebilir. 

Bahsi geçen bu pas göstergeleri, tanımları gereği, denenen başarılı ve başarısız 

pasların toplamını ifade ettiği için pas isabeti daha da önem kazanmaktadır. 
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Grafik 25: Pas İsabeti % (Medyan) 

Pas göstergeleri konusuna bu yönden baktığımızda, başarıyı tanımlayan en 

önemli istatistik ofansif 1/3’teki pas isabeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Pas 

istatistiklerinin çoğunda üstün bir performans sergileyen ilk dört takım, kısa pas 

isabeti, ileriye yönelik pas isabeti, orta 1/3’teki bölümde pas isabetinde de önemli 

farklar yakalamıştır. Bu konu şu şekilde özetlenebilmektedir; özellikle yapılan 

toplam pas isabeti, kısa pas isabeti, ofansif 1/3’teki bölümde yapılan pas isabeti ve 

ileri yönlü pasların isabeti göz önüne alındığında, düşme hattındaki 4 takım en iyi 

performansını sergilese bile ancak ilk 4 takımın tipik performansı kadar performans 

sergileyebilmektedir. Hatta pas sayısı ve pas isabetinde bu yönden bahsi geçen 7 

gösterge içerisinden 1-2 gösterge dışında ilk 4 takımın tipik performansına diğer 

grupların ancak en iyi performansı yetişebilmektedir. Ayrıca toplam pas isabeti, 

ofansif 1/3’teki bölümde pas isabeti ve ileri yönlü pas isabetinde ilk 4 en kötü 

performansını sergilese bile diğer grupların tipik performansından iyi performans 

sergilemektedir. Orta sıralardaki farkı açıklayamasa da, düşme potasının en çok 

zorlandığı ileri yönlü pasların isabeti ve ofansif 1/3’lük alanda yapılan pasların 

isabeti olduğu da göz önüne alındığında, ileri yönlü pasların ve ofansif alanda 

yapılan pasların isabetinin büyük fark yarattığı görülmektedir. Tüm bunlardan 

hareketle en az pas sayısı kadar, pasın ne yöne olduğu, hangi alanda yapıldığı, uzun-

kısa pas tercihi ve bunların isabeti asıl farkı yaratan unsurlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Literatürde çoğu çalışmada başarıyı açıklayan en önemli göstergelerden 

biri olarak pas göstergesi olduğu vurgulanmaktadır fakat pas göstergesini bölerek 

konu alan az çalışma bulunmaktadır. 
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Grafik 26: Defansif Göstergeler (Medyan) 

 

Defansif göstergelerin atak göstergelerine göre başarıyı açıklamakta daha az 

role sahip olduğu literatürde farklı çalışmalarda ele alınmıştır. Süper Lig’in 2018-

2019 verilerinden yola çıkıldığında ise durum farksızdır. Yapılan kaleci 

kurtarışlarının düşme potasında ligin geri kalanına göre az olduğu gözükmekte ve bu 

göstergeler arasında en önemli istatistik olduğu söylenebilir. Pas arası yapma 

göstergesinde ise durum tam tersidir, düşme potası en çok pas arası yapan grup 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam blokları gösteren blok göstergesi ise orta 

sıralar-2 grubunda öne çıkmaktadır. İlk 4 takımın bu göstergelerde fark yarattığı bir 

durum olmaması, topa lig standartının çok üstünde sahip olmaları ve yukarıda da 

görüldüğü gibi özellikle pasa çok yatkın olmaları, daha az defans yapmalarını 

sağlıyor olabilir. Buna rağmen diğer gruplara göre bloklar, pas arası yapma hariç 

belirli bir standartın üzerinde yani diğer gruplar ile yakın performanslar sergilemiştir. 
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4.2.2. Çeyrekliklerin Karşılaştırılması 

Grafik 27: Skorla İlgili Göstergelerde Alt Çeyreklikler 

Grafik 28: Skorla İlgili Göstergelerde Üst Çeyreklikler 

Skorla ilgili göstergelerde alt çeyrekliklere bakıldığında, ceza sahası dışından 

atılan şut hariç her göstergede ilk dört takımın üstünlüğü görülmektedir. En bariz 

üstünlük ise şutun gole çevrimi göstergesinde olan farktır. Bunu takiben en önemli 

fark ise ceza sahasından atılan şutların sayısının diğer gruplara olan farkıdır. Diğer 

önemli göstergeler ise açık oyundan atılan şutlar ve toplam şut sayısıdır. Kalan 

göstergelerde ise sırasıyla, hedefi bulan şut ve şut isabetinin olduğu görülmektedir. 

İlk 4’ün nispeten kendi kötü performansını gösterdiği alt çeyreklikleri 

değerlendirildiğine %32,5-%37,5’luk dilimden daha iyi olduğu ve diğer gruplara 

göre (Şutun gole çevrimi hariç) en az 10, en fazla 20 dilimlik bir fark yarattığı 
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gözükmektedir. Diğer gruplarda ise orta sıralar-2 grubunun bazı yönleriyle öne 

çıkması ilginç iken, özellikle alt çeyrekliklerden ayrım yapılamadığı söylenebilir. 

Üst çeyrekliklerden yola çıkıldığında ise, en önemli farkı şutun gole çevrilmesi 

ve ceza sahası içinden atılan şutların yarattığı gözükmektedir. İlk 4, iyi performans 

gösterdiğinde ligdeki takımların %87,5’undan daha verimli şutları gole çevirmekte, 

%77,5’undan ise daha fazla ceza sahası içinden şut attığı görülmektedir. Bunu 

takiben hedefi bulan şutlar ve açık oyundan atılan şutlar gelmektedir. Hedefi bulan 

şutlarda ise orta sıralar-2 grubunun ilk 4’ten sonra en iyi durumda olduğu, alt 

gruplara %15’lik bir fark yarattığı göze çarpmaktadır. Fakat yukarıdaki başlıklarda 

da belirtildiği üzere, bu grubun, ceza sahası dışından hem alt çeyreklikte hem üst 

çeyreklikte önemli derece şut attığı göz önüne alındığında, yaratılan tehlike ve alınan 

sonuçları ne kadar etkileyebileceği düşündürücü olmaktadır. İlk 4’ün performansının 

bu kadar belirgin ve neredeyse her yönüyle iyi olması, alt grupların ise ayrımının 

gözükmüyor olması, ligdeki dengesizliği işaret ediyor olabilir. Ama unutulmamalıdır 

ki, burada sadece bir sezonun değerlendirilmesinden yola çıkılmaktadır. Özetle tipik 

performansının dışındaki performansa bakıldığında, ilk grubun lige göre önemli 

ölçüde daha iyi ve stabil bir performans sergilediği gözükmektedir. Diğer grupların 

ise çoğu kısımda birbirlerine yakın oldukları ve düşme potasının bazı göstergelerdeki 

performansı hariç ayrım yapılamadığı da görülmektedir. 

  

Grafik 29: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergelerde Alt Çeyreklikler 
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Grafik 30: Pas Sayısı ve Diğer Ofansif Göstergelerde Üst Çeyreklikler 

Pas ve diğer ofansif göstergeler grubuna bakıldığında, ilk 4 takım nispeten kötü 

performans sergilediğinde bile yaklaşık olarak ligin %50’sinden yani 9 takımdan 

daha çok topa sahip olduğu gözükmektedir. Buna bağlı olarak aynı oranda yan pas 

yaptığı da gözükmektedir. Üst çeyreklikte de aynı durum mevcut olup, bu 

göstergelerde ligin yaklaşık olarak %85’inden daha iyi olduğu gözükmektedir. 

Bunların yanında diğer gruplara kıyasla en büyük farkı yaratan göstergelerin, kısa 

pas ve orta 1/3’lük alanda yapılan pas sayısının olduğu gözükmektedir. Bunu takiben 

alt çeyreklikte, yaratılmış şanslar, ofansif 1/3’lük kısımda yapılan pas ve ileri yönlü 

pasların eşlik ettiği söylenebilir. Üst çeyrekliklerde ise aynı göstergelerde oranların 

%80’lik kısımdan daha iyi olduğu gözükmektedir. Nispeten kötü ve iyi 

performanslar değerlendirildiğinde, pas sayısını ve ayrıntısını kapsayan göstergelerde 

yine ilk grubun çok önemli üstünlüğü olduğu söylenebilir. Vurgulanması gereken 

diğer nokta ise, düşme potasının diğer gruplara göre alt çeyreklikte, topa sahip olma, 

kısa pas sayısı, yan pas sayısı, ofansif 1/3’lük alanda yaptığı pas sayısının üstün 

gözükmesidir. Buna ek olarak uzun pas ve orta sayısının ise ligdeki takımlara göre 

daha fazla olduğu gözükmektedir. Aynı şekilde ilk 4’ün de uzun pası bir o kadar az 

yaptığı gözükmektedir. Üst çeyrekliklerde ise yine ileri yönlü pas, uzun pas ve orta 

sayısında öne çıkmaktadır. Tam da bu noktada aslında bakılması gereken bölüm, pas 

sayısının olumlu ve olumsuz paslardan oluşması sebebiyle, pas isabetinin ne 

durumda olduğudur. 
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Grafik 31: Pas İsabetinde (%) Alt Çeyreklikler 

Grafik 32: Pas İsabetinde (%) Üst Çeyreklikler 

Pas isabetinden yola çıkıldığında, ilk 4’ün belirginliği daha da fazla 

artmaktadır. Neredeyse her istatistikte üstün olduğu görülebilmektedir. Fakat en 

önemli istatistik ofansif 1/3’lük alanda yapılan pasların isabeti olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanında kısa pas, orta 1/3’lük alandaki pas ve ileri yönlü pasların 

isabeti de önem arz etmektedir. Nispeten kötü performans sergilendiğinde, ofansif 

1/3’lük kısımda ligdeki takımların yarısından daha isabetli pas yapması oldukça 

dikkat çekmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak, alt çeyrekliklerde toplam pas 

sayısında ise ligin %50’sinden daha iyi performans gösterdiği dikkat çekmektedir. 

Alt çeyrekliklerde diğer dikkat çeken nokta ise orta sıralar-1 grubunun varlık 

gösterememesi hatta yer yer düşme potasından bile altta seyretmesidir. Ayrıca, 

yukarıda pas sayısında bahsedilen düşme potasının üstünlüğünün aynı göstergeler 

için pas isabetinde olmaması, sadece geri yönlü paslarda önde olması da aslında 

durumu özetlemektedir. Üst çeyrekliklerde de ilk 4’ün defansif 1/3’lük alanda yaptığı 
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pasların isabeti ve uzun paslardaki isabeti dışında her alanda üstün olduğu, lige 

kıyasla %80’lik kısımdan daha iyi performans gösterdiği gözükmektedir. Düşme 

potası açısından bakıldığında ise ofansif 1/3’lük alandaki pas isabetinde ve ileri 

yönlü pas isabetinde diğer takımlara oranla daha kötü performans sergilediği 

gözükürken, yan pas, geri pas ve defansif 1/3’lük alanda yaptığı pas isabetinin diğer 

takımlara oranla iyi veya eşit olduğu gözükmektedir. Ek olarak, hem uzun pas 

sayısının çok olması, hem de bu pasların isabetinin oldukça sorunlu olması olarak 

belirtilebilmektedir. Burada unutulmaması gereken konu, uzun pas sayısının bir 

tercih olabileceği gibi, baskı yapıldığında kalitenin yetmemesi sebebiyle bir çıkış 

yolu olarak görülmesidir. Özetle, başarılı grup oldukça net ayrılırken, birkaç gösterge 

hariç diğer grupların ayrılmadığı söylenebilir. Başarısız yani düşme hattındaki 

takımların ise çok daha fazla orta ve uzun pas denemesi, bunun yanında ileri yönlü 

paslarda ve ofansif alanda yapılan paslarda yaşadıkları sorunlar asıl ayrımı yapıyor 

denebilir. 

Grafik 33: Defansif Göstergelerde Alt Çeyreklikler 
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Grafik 34: Defansif Göstergelerde Üst Çeyreklikler 

Defansif göstergelerin başarıyı açıklamaktaki rolü literatürde oldukça fazla 

tartışılmıştır. Alt çeyreklikler üzerinden değerlendirildiğinde diğer gruplara göre 

olumlu göstergelerin orta sıralar-2 için bloklar, düşme potası için ise kurtarma olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Orta sıralar-2 grubun da ayrıca bu göstergede düşme 

potasından sonra geldiği gözükmektedir. Nispeten kötü performans sergilendiğinde, 

bloklama konusunda orta sıralar-2 grubunun, %30-%32,5’luk dilimden daha iyi 

performans sergilediği gözükmektedir. Şutları engellemenin de içinde bulunduğu bu 

gösterge bu yönüyle önemli olmaktadır. Boşta olan topu sahiplenme konusunda ise 

yine her iki grubun da hem üst hem alt çeyrekliklerde önemli derecede farklar 

yakaladığı söylenebilmektedir. Fakat en belirleyici durumun, düşme potası için en en 

az alt çeyrekliğe sahip olan kaleci kurtarışları, alt ve üste birden bakıldığında ise 

bloklama konusunda kısıtlı performansı olduğu da belirtilebilir. Literatürdeki 

tartışmaları destekler nitelikte, başarılı grubu öne çıkaran bir durum 

bulunmamaktadır. Burada diğer göstergelerdeki üstünlüğü düşünüldüğünde, kaç 

maçta defans yapmak zorunda kaldıkları ya da diğer takımlar tarafından ne kadar 

tehdit yaratıldığı da önem kazanmaktadır. Buna rağmen ilk 4 takımın, defansif 

istatistiklerde bile belirli bir standart yakaladığı da gözden kaçmamaktadır. 

4.3.  Öne Çıkan Göstergeler ve Destekleyici Göstergeler 

Yukarıdaki analizlerden hareketle öne çıkan göstergeler ve bu göstergelere 

destek çıkabilecek maksimumu ile minimumu arasındaki farkı 10’dan az olan 

göstergeler radar ve tablo olarak verilecektir. Hepsinin radar üzerinde gösterilmeme 
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sebebi maksimumu ile minimumu arasında farkı 10’dan az olan göstergelerin 

radarlara eklendiğinde görsel açıdan problemler ortaya çıkmasıdır. 

Grafik 35: Öne Çıkan Göstergeler 

Yukarıdaki analizlerde de belirtildiği gibi, orta sıraların ayrımı 

yapılamamaktadır. Bakıldığında orta sıralardaki takımlar arasında puan olarak da 

oldukça küçük farklar olduğu gözükmektedir. Bu sebeple ligin belirli periyodlarında 

bu sıralamaların sık sık değiştiği göz önüne alındığında, büyük farkların olmaması 

net olmasa da açıklanabilmektedir. Bu duruma, Fenerbahçe’nin son haftalara düşme 

potasına yakın sıralamada girmesi ve son 4-5 haftadaki performansıyla 6.’lığa kadar 

yükselmesi en büyük örneklerden biridir. Ligdeki belirli periyoddan sonra (örneğin 

son 4-5 hafta) orta sıraları kapsayan takımların büyük çoğunluğunun hedefi 

kalmamaktadır. Bu hem tipik performanslarını hem de genel performanslarını 

dolayısıyla etkilemektedir. Bu konuya sonuç kısmında verilen öneriler ile 

değinilecektir. En başarılı grup ve en başarısız gruptan yola çıkarak 

değerlendirildiğinde, ceza sahası içinden şut, hedefi bulan şut, ileri yönlü pas isabeti 

ve ofansif alandaki pas isabeti en bariz ayrım yapan istatistikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uzun pas sayısı ise olumsuz anlamda farkı yaratan göstergelerdendir. 

Kaleci kurtarışlarında diğer gruplar belli bir seviyede iken, düşme grubunun diğer 

grupların performansının çok altında kalması da dikkat çekmektedir. Şutun gole 

çevrilme oranı ise burada az fark gibi gözükse de asıl belirleyicilerdendir. Bunun 

sebebi, yukarıdaki analizlerde de belirtildiği gibi diğer gruplar alt çeyreklikler ve üst 

çeyreklikler arasındaki önemli derecede istikrarsız performans göstermiş iken, 

Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan takımların belirli bir standartın üstünde 
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performans göstermesidir. Aşağıdaki tablo 6’da bu durumu destekleyici istatistikler 

bulunmaktadır. Gol istatistiklerini baz alan bu tablo, düşme hattının gol bulma 

konusunda sorun yaşadığını göstermektedir. Ceza sahası içerisinden üst çeyreklikler 

baz alındığında diğer gruplar 2 gol bulabilirken, düşme hattı nispeten en iyi 

performansını sergilediğinde, diğer gruplar kadar iyi performans göstermemektedir. 

Ceza sahası dışından gol atmanın, genel olarak zor bir durum olduğu gözükürken, ilk 

4 takımın hem diğerlerine göre az denediği hem de gol bulabildiği gözükmektedir. 

Açık oyunda gol bulma konusunda ise düşme potasının üst çeyrekliği ancak diğer 

takımların medyanı olan 1 gole tekabül etmekte ve tipik performanslarının açık 

oyunda gol bulmada yetersiz kaldığını göstermektedir. Yine benzer bir durum da gol 

pasında yani asist istatistiğinde olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Destekleyici Göstergeler 

Avrupa Potası Orta Sıralar-1 Orta Sıralar-2 Düşme Potası 

AÇ MED ÜÇ AÇ MED ÜÇ AÇ MED ÜÇ AÇ MED ÜÇ 

Ceza 

Sahası 
İçinden 

Gol 

1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 

Ceza 
Sahası 

Dışından 

Gol 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Açık 
Oyundan 

Gol 

0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

Asist 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 



75 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Avrupa’ya giderek hem önemli gelirler elde eden hem de önemli fırsatlara kapı 

açan takımların, yani aslında en başarılı grubu tanımlayan istatistiklerin literatürü 

destekler nitelikte ofansif göstergeler olduğu belirtilebilir. Literatürde ve medyada da 

sıkça geçen, turnuvalarda defansın önemi, lig gibi uzun soluklu sezonlarda ise pas 

oyununun önemi burada da söylenebilir. Bu noktada, ilk 4 takımı içerisinde 

barındıran grubun şut ve pasla ilgili çoğu istatistikte önemli ölçüde ligdeki diğer 

takımlara üstünlük sağlaması sebebiyle, düşme potasının göstergeleri ile birlikte ele 

alınarak, en yüksek farkların olduğu ve/veya stabilitenin daha iyi (çeyreklikler 

arasındaki farkın az olması) olduğu durumlar değerlendirilmiştir. Bu göstergeler 

içerisinde skorla ilgili olanlardan en büyük farkı yaratanlar, ceza sahasından atılan 

şut sayısı, hedefi bulan şut sayısı ve şutun gole çevrilme oranı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Avrupa’ya katılan ilk 4 takım için, ceza sahası dışından atılan şutların, 

içerisinden atılan şutlardan %15 gibi bir dilimle daha az olması ve bu durumun ceza 

sahası içinden atılan gollerin alt ve üst çeyreklikteki sürekliliği ile desteklenmesi, 

sonuca daha verimli ve istikrarlı gittiğini göstermektedir. Bu bağlamda diğer taraftan 

bakıldığında, düşme potası için de özellikle gol bulma konusunda tam tersi 

geçerlidir. Önünde yer alan orta sıraların 2 grubuna da benzer istatistikler gösterse de 

(örneğin ceza sahası içinden şut), gol bulma konusunda verim ve istikrar açısından 

önemli sorunlar yaşadığı görülmektedir. 

Pas ile ilgili göstergelerde, ilk 4 takımın üstünlüğü oldukça fazla 

gözükmektedir. Pas sayısından çok, bu pasların hangi bölgede yapıldığı, ne yöne 

yapıldığı ve isabetinin ne olduğu önem arz etmektedir. Pas sayılarını kapsayan 

göstergelerin başarılı ve başarısız pasları içerisinde barındırması, bazı noktalarda 

problem yaratabilmektedir. Buna en önemli örneğin, düşme potasının toplam 

paslarda ilk 4 hariç diğer gruplara üstünlük kurarken, çoğu göstergede de onlara eşit 

dilimlere sahip olmasına rağmen, işin içerisine pas isabetleri ve pasın hangi 

bölgelerde ne yöne yapıldığı girdiğinde, ofansif bölgedeki yapılan paslarda ve ileri 

yönlü pasların isabetinde diğer grupların altında kaldıkları, buna ek olarak da diğer 

gruplardan çok daha fazla uzun pas denedikleri görülmektedir. Buradan hareketle 

belirleyici pas istatistiklerinin, ofansif 1/3’lük alanda yapılan pas isabeti, ileri yönlü 
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pas isabeti, kısa-uzun pas tercihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaratılan şanslarda 

düşme potası iyi durumdayken, asist konusundaki verimsizliği de, bulunan şansların 

değerlenmediğini, gol konusundaki fark yaratan noktalardaki eksiklikleri destekler 

niteliktedir. Uzun pas konusunda ilk 4 takım ile son 4 takım arasında önemli 

derecede fark olduğu baz alınırsa, uzun pas denemelerinin başarısızlığa etki 

edebileceği, bunun yanında ise literatürü destekler nitelikte, düşme hattının en çok 

orta yapan grup olması da başarısızlıkla ilişkilendirilebilecek diğer noktalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Son olarak, düşen grup ele alındığında defansif olarak ise en 

önemli farkın olumsuz anlamda kaleci kurtarışları olduğu da göze çarpmaktadır. 

Türkiye Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonundan yola çıkarak orta sıraların 

ayrımı yapılamamaktadır. Bu durumu, tek sezonluk bir analiz olması ve durumsal 

değişkenlerin işin içerisinde olmamasının etkilediği düşünülmektedir. İstatistiksel 

olarak ilk 4’ün müthiş üstünlüğü ligdeki dengesiz dağılımın göstergesi olabileceği 

gibi, diğer grupların en azından bu şekilde ayrılmıyor oluşu da diğer gruplar arasında 

çok büyük farklar olmadığını işaret ediyor olabilir. Öne çıkan göstergelerin olduğu 

bir önceki bölümde tartışıldığı gibi orta sıralardaki takımlar puan olarak da oldukça 

az farklara sahiptir. Bu sebeple birbirleriyle oynadıkları maçlar, kendilerinden daha 

üst seviyedeki takımlara karşı oynadıkları maçlar, evlerindeki veya deplasmandaki 

maçların performans profillerinin asıl ayrımı yapıyor olabileceği düşünülmektedir. 

Tam da bu noktada gelecek çalışmalara:  

 Birden fazla sezonun ele alınması ve/veya sezonun bölünerek ele

alınması (örneğin bir sezonu 11-11-12 maç gibi 3 ayrı bölüme veya

17’şer maç üzerinden ikiye bölmek gibi)

 Takım gruplarının birbirlerine karşı oynadıkları maçların profilleri

(Örneğin Avrupa Kupaları’na katılma hakkı kazanan takımlar ile düşen

takımların yaptıkları maçlardaki performans gibi)

 Ev ve deplasmanda oynanan maçlardaki performansların profilleri

 Takım gruplarının, hem final lig sıralamasına göre hem de ilk maddede

bahsedilen periyodlardaki sıralamalarına göre oluşturularak, grupların

içerisindeki takımların ne sıklıkta lig sıralamasını değiştirdiği

gibi unsurlar araştırma içerisine katılarak ayrıntılı bir analiz yapılması 

önerilmektedir. 
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