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ÖZET 

İnsan ihtiyaçları içerisinde önemli yer edinen spor olgusu yüzyıllardır birçok amaç için yapılmaktadır. Dünyada en çok 

uygulanan ve sevilen sosyal olgudur. Serbest zamanları değerlendirmek, sağlıklı kalmak, sosyalleşmek ve eğlenmek 

amaçlarıyla yapılmaktadır. Karate sporu, çok küçük yaşlardan itibaren yapılan bedensel, zihinsel ve sosyal birçok faydası 

bulunan bir spordur. Araştırmada, Cumhuriyet gazetesinde karate sporuna gönül vermiş Karate Antrenörü Yılmaz 

DESTEGÜL ile çıkan haberler fotoğraf unsurunun kullanılıp kullanılmadığına, yayımlandığı tarihe, sayfa numarasına ve 

başlığına göre ayrılarak, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Karate, Türk Yazılı Basını, İçerik Analizi. 

ABSTRACT 

The phenomenon of sport which has an important place in human needs has been made for many purposes for centuries. 

It is the most applied and popular social phenomenon in the world. It is aimed to evaluate free time, stay healthy, socialize 

and have fun. Karate sport is a sport that has many physical, mental and social benefits from a very young age. In the 

study, the news published with Karate Trainer Yılmaz DESTEGÜL who has devoted to karate sports in Cumhuriyet 

newspaper was analyzed by using content analysis method according to whether the photographic element was used or 

not, the date of publication, page number and title. 

Key Words: Sports, Karate, Turkish Printed Media, Content Analysis. 

1. GİRİŞ 

İnsanların ihtiyaçları günden güne artmaktadır. Bu ihtiyaçları içerisinde sporun çok önemli bir yeri 

bulunmaktadır. “Spor insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. İnsan, dünyada var olduğundan 

itibaren sporla uğraştığı bilinmektedir” (Bak ve Eşidir, 2018: 126).  

İnsanların birlikte vakit geçirdiği en güzel sosyal olgulardan biri de spor olgusudur. “Günümüzde 

spor, ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde en çok ilgi duyulan, izlenen, seyredilen, okunan, 

uygulanan ve sevilen sosyal bir olgudur. Dünyanın bütün ülkelerinde, kitleleri peşinden koşturan, 
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uygulayıcılar kadar izleyicilerin de ilgisini çeken, dolayısıyla tüm sosyal tabakalara hitap edebilen 

spor, kitlesini gün geçtikçe genişletmektedir” (Soyer, 2003: 17).  

Spor, birçok kişi tarafından boş vakitleri değerlendirme olarak görülse de kimileri için hayatın 

vazgeçilmez parçası halini almıştır. “Spor, beden eğitimi ve boş vakit kavramlarının ötesinde oyun 

yoluyla hayatı yorumlama işinin bir biçimidir” (Büyükbaykal, 2016: 5). 

Sporun çocuk, genç, yaşlı herkese olumlu etkiler bıraktığı bilinmektedir. “Spor kişiye sağlıklı, 

disiplinli, kurallara saygılı, toplum içinde sevgi ve anlayışla ilişkiler kurabilen bir karakter de 

kazandırabilmektedir” (Ünlütepe, 1991: 61).  

Spor çok farklı amaçlar için yapılmıştır. “İnsanlar yalnızca savaşlar için idmanlar yapmamışlardır. 

Yunanistan’da beden güzelliğinin aranması, Tanrıların ilkesi olarak önerilince, topluma jimnastik 

kavramı yerleşmiştir. 15. ve 16. yüzyıllarda da, sporda uyumlu hareketler ve estetik öne çıkmıştır. 

Bugünkü biçimiyle spor ilk kez 17. yüzyılda İngiltere’de görülmüştür” (Büyükbaykal, 2004: 10).  

Sporun birçok dalı vardır ve insanlar kendine en uygun branşta spor çalışmalarına profesyonel olduğu 

gibi amatörce de devam etmektedir. “Sağlıklı kalmak, eğlenmek, sosyalleşmek, serbest zamanlarını 

değerlendirmek gibi birçok amaç için yapılan spor dalları içerisinde karate sporunun da ayrı bir önemi 

vardır. Felsefesini günümüze kadar korumuş olan, selamla başlayıp selamla biten, içerisinde sevgi, 

saygı ve disiplin kavramları bulunduran karate sporu, çok küçük yaşlardan itibaren yapılmaktadır” 

(Bak ve Bak, 2019: 649). Karate sporu, beklenmedik saldırıları atlatmak amacıyla, ellerin ve 

ayakların sistemli bir biçimde eğitildiği silahsız savunma şeklidir. Bu sporu yapan bireyler için 

zihinsel, bedensel ve sosyal yönden birçok faydası vardır. Özgüvenli, disiplinli, sabırlı çalışmayı 

öğretmesinin yanı sıra sağlıklı kalmayı, çevresiyle uyumlu bir birey yetiştirmeyi amaçlamaktadır 

(URL-1).  

Ülkemizde, karate sporu, küçük yaşlardan itibaren antrenörler tarafından verilen eğitimlerle kız, 

erkek ayrımı yapılmaksızın giderek popülaritesini artırmaktadır. Araştırma kapsamında basit tesadüfî 

örnekleme yoluyla seçilen karate antrenörünün ulusal basında yer alan gazetelerde yer alan haberleri 

incelenmiştir.  

Araştırmamıza konu olan Karate antrenörü Yılmaz DESTEGÜL, 1964 yılında Tokat ilinde 

doğmuştur. Evli ve 2 çocuk sahibi olan DESTEGÜL’ün karate sporuna başlaması 1979 yıllarına 

kadar uzanmaktadır. Türk karatesinin önderi ve kurucusu olan Hakkı KOŞAR’dan eğitim alarak bu 

spora gönül vermiştir. Türkiye adına Kata dalında Avrupa’da ilk derece yapan sporcu unvanına 

sahiptir. Ayrıca dünya şampiyonasında finale kalan ilk Türk sporcudur. Kata dalında yirminin 

üzerinde uluslararası başarısının yanı sıra yüzü aşkın milli sporcu olarak müsabakalara katılmıştır. 

1989 yılında Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde Destegül Spor Kulübü’nü kurmuştur. 1990 yılından itibaren 

yüzlerce milli sporcu yetiştirmiştir (URL-2). Halen Çorlu’da karate dalında sporcular yetiştirmeye 

devam etmektedir.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Yapılan literatür taramasında sporun çocuk, genç, yaşlı bireyler için etkilerinin incelendiği birçok 

çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Literatürde, karate sporuna gönül vermiş, yıllarını öğrenci 

yetiştirmeye, ülkesine başarılar kazandırmaya adamış karate antrenörlerinin yazılı basında nasıl 

sunulduğuna dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle, Türkiye’de ulusal basında 

yer alan haberlerde; örneklem kapsamında seçilen karate antrenörünün nasıl sunulduğu incelenmiştir.  

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada, medya metinlerinin çözümlenmesinde başvurulan yöntemlerden biri olan içerik analizi 

yöntemi kullanılmıştır. “İçerik çözümlemesi, iletişim içeriğinin, genellikle önceden belirlenmiş 

sınıflamalar (kategoriler) çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma 

tekniğidir” (Geray, 2011:151). 
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İçerik analizi birçok bilim dalında yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır. “İçerik analizi, sosyal 

bilimcilerin ve özellikle iletişim araştırmaları alanında çalışan bilim adamlarının, medya mesajlarının 

içeriği üzerinde yaptıkları gözlemlerden çıkarımlar yapmak için oldukça sık kullandıkları biçimci bir 

araştırma tekniğidir” (Stempel, 2003:103).  

İçerik analizi, okuyucuların bilgisine ve yorumuna nesnellik getirir. İçerik analizi sonucunda çıkarım 

yapılır (Bilgin, 2014:1). Araştırma kapsamında öncelikle araştırmanın hedefine uygun örneklem 

oluşturulmuş, örneklem kategorilere ayrılmış ve frekansları nicel olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

Bu tablolardaki veriler yorumlanmıştır.  

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Türkiye’de karate sporuna hayatını adayan, bu uğurda ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkesini 

en iyi şekilde temsil eden, aynı başarıları yetiştirdiği çocukların da göstermesi için özverili 

çalışmalarına aralıksız devam eden nice karate antrenörleri vardır. Araştırma kapsamında seçilen 

karate antrenörünün yazılı basında ne şekilde sunulduğu araştırılmıştır.  

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini Tekirdağ ilinde yer alan Karate Spor Kulüplerinde yetkili kişi adı altında 

antrenörlük yapan karate antrenörleriyle ilgili ulusal basında çıkan haberler, örneklemini ise basit 

tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen Çorlu Destegül İhtisas Spor Kulübü’nde karate antrenörü Yılmaz 

DESTEGÜL ile ilgili ulusal basında yer alan haberler oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenine Türkiye 

Karate Federasyonunun resmi internet sitesinden ulaşılmıştır. Araştırmanın evreninde 12 adet karate 

branşında eğitim veren kulüp bilgisi yer almaktadır (URL-3).  

Türkiye’de ulusal basında yer alan gazete bilgilerine Basın İlan Kurumu resmi internet sayfasından 

ulaşılmıştır (URL-4). Basit tesadüfî örnekleme yoluyla, Basın İlan Kurumunun yaygın gazeteler adı 

altında hizmete sunduğu gazetelerden Cumhuriyet gazetesi seçilmiştir. 

Araştırma; 01.01.1980-11.04.2019 tarihleri arasında, Cumhuriyet gazetesinde, Karate Antrenörü 

Yılmaz DESTEGÜL ile ilgili çıkan haberlerle sınırlıdır. 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Cumhuriyet gazetesinde Karate Antrenörü Yılmaz DESTEGÜL ile çıkan haberler fotoğraf unsurunun 

kullanılıp kullanılmadığına, yayımlandığı tarihe, sayfa numarasına ve başlığına göre ayrılarak, 

incelenmiştir.  

Gazetelerde yer alan haberlerin birinci sayfada yer almasının okuyucu bakımından ne denli önemli 

olduğu bilinmektedir. Gazeteyi ilk ele alan kişinin, ani bir refleksle ilk önce gazetenin birinci 

sayfasına göz attığı da değerlendirilirse, birinci sayfanın gazete haberlerindeki yeri daha iyi 

anlaşılacaktır. Aynı şekilde gazetelerde sunulan haberlerin fotoğrafla sunulması da haber değerini 

artırmaktadır. “Fotoğraf unsuru haberin çekiciliği ve önemsenmesi açısından önemli bir kriterdir. 

Haberin kapladığı alanı etkiler ve de habere verilen önemin göstergesidir” (Bak, 2018:72). 

Araştırma kapsamında Cumhuriyet gazetesinde Yılmaz DESTEGÜL ile çıkan haberler aşağıda 

sunulmuştur.  

Haber 1: 15.02.1984 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmamış, sayfa 10’daki, “Karate Milli Takım 

kadrosu belirlendi” başlıklı haber.  

Tablo 1’deki Haber 1’in içeriğine bakıldığında; Yılmaz Destegül’ün Karate Milli takım kadrosuna 

seçildiği, ülkemizi temsil edeceği görülmektedir. 
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Tablo 1: Haber 1 İçerik Bilgileri  

15.02.1984 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmamış, 

sayfa 10’daki, “Karate Milli Takım kadrosu 

belirlendi” başlıklı haberin içeriğinde; Yugoslavya’da 

yapılacak olan Altın Kemer Turnuvası’na katılacak 

olan Milli Takım kadrosunun belirlendiği ve Yılmaz 

Destegül’ün bu takımda bulunduğu ifade edilmiştir.  

 

 

Haber 2: 18.02.1985 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmamış, sayfa 11’deki, “Karate finalleri uykulu 

gözlerle yapıldı” başlıklı haber.  

Tablo 2’deki Haber 2’nin içeriğine bakıldığında, karate sporuna gönül verenlerin ne şartlarda 

seçmelere katıldığı, uykusuzluğu, yorgunluğu yenerek ayakta durdukları, bu uğurda mücadele 

ettikleri görülmektedir.  

Tablo 2: Haber 2 İçerik Bilgileri  

18.02.1985 tarihli, fotoğraf unsuru 

kullanılmamış, sayfa 11’deki, 

“Karate finalleri uykulu gözlerle 

yapıldı” başlıklı haberin içeriğinde; 

karatecilerin yarı final 

karşılaşmalarında çok yorgun 

düştükleri, ayakta durmakta 

zorlandıkları, madalya törenleri 

sayesinde biraz olsun dinlenme şansı 

buldukları, Genç Erkekler Türkiye 

Birincilikleri 70 kg kategorisinde 

Yılmaz Destegül’ün de olduğu ifade 

edilmiştir.  

 

Haber 3: 28.07.1985 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmış, sayfa 14’teki, “Karatede kıran kırana 

mücadele” başlıklı haber. 

Tablo 3’deki Haber 3’ün içeriğine bakıldığında, Yılmaz Destegül’ün Avrupa karate seçmenlerinde 

başarılı olduğu belirtilmiştir.  
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Tablo 3: Haber 3 İçerik Bilgileri  

28.07.1985 tarihli, fotoğraf unsuru 

kullanılmış, sayfa 14’teki, “Karatede 

kıran kırana mücadele” başlıklı 

haberin içeriğinde; Avrupa Karate 

şampiyonası seçmelerine birçok 

sporcunun katıldığı, erkek genç 

kumite 78 kg kategorisinde Yılmaz 

Destegül’ün de olduğu ifade 

edilmiştir.  

 

 

Haber 4: 26.06.1988 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmamış, sayfa 17’deki, “Karateciler Atina’da 

altın kazandı” başlıklı haber. 

Tablo 4’teki Haber 4’ün içeriğine bakıldığında, Yılmaz Destegül’ün de aralarında bulunduğu Türk 

Karate Takımı’nın, Yunanistan’da yapılan uluslararası karate turnuvasında finale kaldığı 

belirtilmiştir. 

Tablo 4: Haber 4 İçerik Bilgileri  

26.06.1988 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmamış, 

sayfa 17’deki, “Karateciler Atina’da altın 

kazandı” başlıklı haberin içeriğinde; İkinci 

Uluslararası Yunanistan Karate Turnuvası’nda 

erkekler kata dalında Yılmaz Destegül’ün de 

içinde bulunduğu Türk takımının finale çıktığı 

ifade edilmiştir.  
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Haber 5: 24.07.1988 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmış, sayfa 14’teki, “3 altın 3 gümüş” başlıklı 

haber. 

Tablo 5’teki Haber 5’in içeriğine bakıldığında, Yılmaz Destegül’ün ülkemizi temsil ettiği 1. 

Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda altın madalya kazandığı belirtilmiştir.  

Tablo 5: Haber 5 İçerik Bilgileri  

24.07.1988 tarihli, fotoğraf unsuru 

kullanılmış, sayfa 14’teki, “3 altın 3 

gümüş” başlıklı haberin içeriğinde; 

1. Uluslararası Boğaziçi Karate 

Turnuvası’nın başladığı, erkekler 

kata dalında Yılmaz Destegül’ün 

altın madalya kazandığı ifade 

edilmiştir.  

 

Haber 6: 23.07.1989 tarihli, fotoğraf unsuru kullanılmış, sayfa 16’daki, “Boğaziçi Karate Turnuvası” 

başlıklı haber. 

Tablo 6’daki Haber 6’nın içeriğine bakıldığında, Yılmaz Destegül’ün ülkemizi temsil ettiği Boğaziçi 

Karate Turnuvası’nda birinci olduğu belirtilmiştir.  

Tablo 6: Haber 6 İçerik Bilgileri  

23.07.1989 tarihli, fotoğraf unsuru 

kullanılmış, sayfa 16’daki, “Boğaziçi 

Karate Turnuvası” başlıklı haberin 

içeriğinde; Uluslararası Boğaziçi Karate 

Turnuvası’nın başladığı, erkekler kata 

dalında Yılmaz Destegül’ün birinci olduğu 

ifade edilmiştir.   
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4.1. Araştırma Bulgularının Frekans-Yüzde Dağılımı 

Araştırma kapsamında, 01.01.1980-11.04.2019 tarihleri arasında, Türkiye’de yayımlanan yaygın 

süreli gazetelerden basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen Cumhuriyet gazetesinde, Karate 

Antrenörü Yılmaz DESTEGÜL ile ilgili çıkan 6 haber tespit edilerek, içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir.  

Tablo 7’de yıllara göre haber dağılımı bilgileri verilmiştir. İncelenen haberlerin %16.7’lik (1) 

dilimlerle 1989 ve 1984 yıllarında, % 33.3’lük (2) dilimlerle de 1985 ve 1988 yıllarında yayımlandığı 

görülmektedir. 

Tablo 7: Yıllara Göre Haber Dağılımı Bilgileri 

Yıllar  Frekans % 

1984 1 16.7 

1985 2 33.3 

1988 2 33.3 

1989 1 16.7 

Toplam 6 100.0 

Tablo 8’de haberlerin yayımlandığı sayfa numarası bilgileri verilmiştir. İncelenen haberlerin % 

33.3’lük (2) oranda sayfa 2’de, % 16.7’lik (1) oranlarla da 10., 11., 16., ve 17. sayfa numaralarında 

yayımlandığı görülmektedir.  

Tablo 8: Haberlerin Yayımlandığı Sayfa Numarası Bilgileri  

Sayfa Numarası Frekans % 

14 2 33.3 

10 1 16.7 

11 1 16.7 

16 1 16.7 

17 1 16.7 

Toplam 6 100.0 

Tablo 9’da yayımlanan haberlerde fotoğraf unsurunun kullanılıp kullanılmadığı bilgileri verilmiştir. 

İncelenen haberlerin % 50.0’lık (3) kısmında fotoğraf unsurunun kullanıldığı görülmektedir. Fotoğraf 

unsurunun, haberin önemini ve çekiciliğini artırdığı düşünüldüğünde, haberlerin; dikkat çekmesi 

bakımından daha fazla resimle sunulmasının okuyucular bakımından tercih edilebilir bir hal alacağı 

bilinmektedir. 

Tablo 9: Yıllara Göre Fotoğraf Kullanımı 

 Fotoğraf Kullanılan Fotoğraf Kullanılmayan  

Yıl frekans % Frekans % Toplam 

1984 0 0.0 1 100.0 1 

1985 1 50.0 1 50.0 2 

1988 1 50.0 1 50.0 2 

1989 1 100.0 0 0.0 1 

Toplam 3 50.0 3 50.0 100.0 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Spor, insanın var oluşundan itibaren eğlenmek, sağlıklı kalmak, sosyalleşmek, boş zamanları 

değerlendirmek, gibi birçok amaç için yapılan, insanların birlikte vakit geçirebildiği sosyal bir 

olgudur. Karate sporu da, içerisinde sevgi, saygı, disiplin kavramlarını barındıran, çok küçük 

yaşlardan itibaren eğitimi verilen, zihinsel, sosyal ve bedensel birçok faydası bulunan, umulmadık 

saldırıları savuşturmak amacıyla ellerin ve ayakların sistemli bir şekilde kullanılarak yapıldığı 

silahsız savunma şeklidir.  

Sporun bütün branşlarının ayrı güzelliklere sahip olduğu aşikârdır. Bir nebze de olsa yıllarını karate 

sporuyla geçirmiş birinin yazılı basında sunulması, karate sporunun ilerde geleceği güzel noktaları da 

işaret edecektir. Popülaritesi bir futbol kadar olmasa da, karate sporunun ve bu işi hem gönül işi hem 
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de meslek haline getiren antrenörlerin daha fazla yazılı basında yer alması gerekmektedir. Bu 

araştırma da bu hususu destekler niteliktedir.  

Sporun ve sporcunun, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan bir karate antrenörünün yazılı 

basında daha fazla yer alması, hem bu sporun hem de sporcuların teşvik edilmesi bakımından da 

büyük önem arz etmektedir.  

Spor ve sporcularla ilgili yazılı basında çıkan haberler, spora ve sporcuya verilen önemin 

göstergelerinden biridir. Bu bağlamda bakıldığında bile, yıllarca karate sporuyla ilgilenmiş, ulusal ve 

uluslararası başarılar elde etmiş, aynı şekilde yıllarca öğrenci yetiştirmiş ve bu öğrencilerin de 

yüzlerce başarılarını görmüş, halen öğrenci yetiştirmek için ilerleyen yaşına rağmen canla başla 

çalışan bir sporcunun yazılı basında daha fazla yer etmesi beklenmektedir. Yapılan araştırmada, 

sadece 1980-1990 yılları arasında haberlerin olması da sporcunun başarılarının gazetelerde kısıtlı ve 

az sayıda yer aldığını göstermektedir.  

Yapılan literatür taramasında sporun çocuk, genç, yaşlı bireyler için etkilerinin incelendiği birçok 

çalışmanın yapıldığı görülmüştür. Literatürde, karate sporuna gönül vermiş, yıllarını öğrenci 

yetiştirmeye, ülkesine başarılar kazandırmaya adamış karate antrenörlerinin yazılı basında nasıl 

sunulduğuna dair bir çalışma bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle, Türkiye’de ulusal basında 

yer alan haberlerde; örneklem kapsamında seçilen karate antrenörünün nasıl sunulduğu incelenmiştir.  

Araştırmanın evrenini Tekirdağ ilinde yer alan Karate Spor Kulüplerinde yetkili kişi adı altında 

antrenörlük yapan karate antrenörleriyle ilgili ulusal basında çıkan haberler, örneklemini ise basit 

tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen Çorlu Destegül İhtisas Spor Kulübü’nde karate antrenörü Yılmaz 

DESTEGÜL ile ilgili ulusal basında yer alan haberler oluşturmaktadır.  

Araştırma kapsamında, 01.01.1980-11.04.2019 tarihleri arasında, Türkiye’de yayımlanan yaygın 

süreli gazetelerden basit tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen Cumhuriyet gazetesinde, Karate 

Antrenörü Yılmaz DESTEGÜL ile ilgili çıkan 6 haber tespit edilerek, içerik analizi yöntemiyle 

incelenmiştir.  

Yıllara göre haber dağılımı bilgilerine bakıldığında, incelenen haberlerin %16.7’lik (1) dilimlerle 

1989 ve 1984 yıllarında, % 33.3’lük (2) dilimlerle de 1985 ve 1988 yıllarında yayımlandığı 

görülmektedir.  

Yayımlandığı sayfa numarası bilgilerine bakıldığında ise, %33.3’lük (2) oranda sayfa 2’de, % 

16.7’lik (1) oranlarla da 10., 11., 16., ve 17. sayfa numaralarında yayımlandığı bilgisine ulaşılmıştır. 

Fotoğraf, haberin çekiciliğini, önemini, kapladığı alanı etkileyen unsurlardandır. Bu bağlamda 

bakıldığında bile, incelenen haberlerde yarı yarıya fotoğraf unsurunun kullanılması spor haberlerine 

verilen önemi göstermektedir.  

Araştırma kapsamında yayımlanan haberlerin konularına bakıldığında; Karate antrenörü Yılmaz 

DESTEGÜL’ün ulusal ve uluslararası müsabakalarda birincilikler ve madalyalar aldığı, Türkiye 

Karate Milli Takım kadrosuna seçildiği görülmüştür.  

Sporun her dalında olduğu gibi karate konusunda da ulusal ve uluslararası başarıların, yetişen genç 

sporculara örnek teşkil edeceği unutulmamalı, gazetelerde spor haberlerine daha fazla yer 

verilmelidir.  

Yerel ve ulusal basında yer alan sporun farklı dallarındaki haberleri incelenerek, karşılaştırmalar 

yapılmalıdır. Böylelikle yerel ve yaygın basında spor haberlerine ne kadar yer verildiği 

incelenmelidir.  
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