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2157 k�ş�n�n katıldığı ankette
Süper L�g'�n şamp�yonluk
favor�s� Fenerbahçe oldu
NG Araştıma ş�rket� Süper L�g'de 2019-20 sezonuyla �lg�l� yaptığı ankette şamp�yonluğun
favor�s� yüzde 30'la Fenerbahçe oldu. Son �k� yılın şamp�yonu Galatasaray yüzde 29 oy
alırken l�der S�vasspor'un şamp�yonluk şansı yüzde 11'de kaldı
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Türk�ye'de 2019-2020 futbol sezonuyla �lg�l�
futbolseverler�n ne düşündüğünü görmek amacıyla
NG Araştırma ş�rket� b�r kamuoyu araştırması
yaptı. 

Araştırma 9-18 Ocak 2020 tar�hler� arasında, 15
yaş üzer�, Türk�ye genel�nde 2157 k�ş�n�n katılımı
�le www.bender�mk�.com onl�ne kamuoyu
araştırması platformunda gerçekleşt�r�ld�. 

Araştırmanın yapıldığı tar�h �t�bar�yle puan
durumunda l�derl�k koltuğunda S�vasspor
otururken, en yakın tak�pç�ler� Başakşeh�r ve
Trabzonspor oldu. Oynadıkları futbol ve
sıralamadak� yerler�yle bu 3 takım, anket
katılımcılarına göre rak�pler�ne kıyasla
şamp�yonlukta daha az �dd�alı. 

L�der S�vasspor’un şamp�yon olacağını
düşünenler�n oranı yüzde 11 �ken, Trabzonspor ve
Başakşeh�r yüzde 5’l�k dereceler� �le sürpr�z
şamp�yonluk adayları olarak göze çarpıyor. 

Rak�pler�ne oranla daha yüksek bütçeler� olan "Üç
Büyükler"�n �lk 3 sırada yer bulamaması,
taraftarlarını karamsarlığa �tmem�ş görünüyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 30’u
Fenerbahçe’n�n, yüzde 29’u Galatasaray’ın, yüzde
13’ü �se Beş�ktaş’ın şamp�yon olacağını düşünüyor. 

 

Fotoğraf: AA
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Küme düşmeye en yakın aday Kayser�spor

İlk 17 haftanın sonunda sürpr�z şamp�yonluk
adaylarının yanı sıra beklenen� veremeyen takımlar
da oldu. 

Ankete katılan her 10 k�ş�den 4’ü Kayser�spor’un
küme düşmeye en yakın aday olduğunu
düşünüyor. Kayser�spor 17 haftada 4 tekn�k
d�rektör değ�ş�kl�ğ�ne g�tmes�ne rağmen son sırada
kalmaktan kurtulamadı. Ankaragücü, küme
düşmes� en çok beklenen 2. takım olurken, 3.
sırada �se Antalyaspor yer aldı.

Taraftar ş�ke hakkında ne düşünüyor?
 
Ş�ke sürec� 3 Temmuz 2011 tar�h�nde başladı ve
günümüzde b�le gündemdek� yer�n� koruyor. 

Araştırmaya katılan her 10 k�ş�den 8’� Türk
futbolunun ş�keden tem�zlenmed�ğ�n� düşünüyor.
Ş�ken�n tamamen ortadan kalktığını düşünenler�n
oranı �se her 20 k�ş�den yalnızca 1’�. 
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Hakemler sınıfta kaldı

Ankete göre taraftarlar, Süper L�g hakemler�n�n �lk
yarıdak� performanslarından memnun değ�l. 

Katılımcıların her 10 k�ş�s�nden 5’� hakemler�
beğenmezken, 2’s� hakem performanslarından
memnun olduğunu bel�rtt�. 

 

Fotoğraf: AA

 

Her yerde VAR Türk�ye’de yok 

Türk�ye'de geçen sezondan �t�baren uygulanmaya
başlanan VAR (V�deo Yardımcı Hakem)
uygulaması �se katılımcıları �k�ye bölmüş
durumda. 
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Uygulama kullanılmaya başlandıktan sonra hakem
hatalarının sayısının azaldığı görülüyor. Fakat
uygulamanın maç �ç�ndek� heyacanı öldürdüğünü
düşünenler de az değ�l. 

Katılımcılardan her 10 k�ş�den 5’� uygulamadan
memnun olduğunu bel�rt�rken, 3’ü �se memnun
olmadığını bel�rtt�. 

Taraftarın en key�fle �zled�ğ� l�g hang�s�? 

Futbol severler�n �zlemekten en çok key�f aldığı
l�gler arasında İng�ltere Prem�er L�g �lk sırayı aldı.
İspanya La L�ga'nın 2. sırada geld�ğ� l�stede
Türk�ye Süper L�g� 3. sırada yer alıyor. 

Ankete göre her 3 k�ş�den 1’� Süper L�g'dek�
futbolun kal�tes�n� beğen�rken, her 3 k�ş�den 1’�
oynanan futbolu yeterl� görmed�ğ�n� bel�rtt�.
Ger�ye kalan katılımcılar ortalama b�r sey�r zevk�
olduğu görüşünde.
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