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Futbolseverlerin yüzde 41’i yurt dışında Barcelona’yı tutuyor. 

Barcelona taraftarıyız! 
 

Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi 
DORinsight’ın “Futbol Araştırması”na göre; Türkiye’deki futbolseverlerin yüzde 
41’i yurt dışında Barcelona’yı tutuyor. Yüzde 26 ile Real Madrid ikinci, yüzde 6 ile 

Bayern Münih üçüncü sırada yer alıyor. Üç büyüklerin taraftarları analiz 
edildiğinde de tablo değişmiyor. Araştırma sonuçlarında göre; Galatasaraylıların 

yüzde 44’ü, Fenerbahçelilerin yüzde 41’i, Beşiktaşlıların yüzde 38’i Barcelona 
taraftarı.  

 
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight’ın 10 bin 
485 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Futbol Araştırması”nda Türk futbolseverlerin yurt dışında 
taraftarı oldukları takımlar ele alındı. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 41’i 
Barcelona’yı, yüzde 26’sı Real Madrid’i, yüzde 6’sı Bayern Münih’i tutuyor. Sıralamayı yüzde 6 
ile Manchester United, yüzde 5 ile Chelsea, yüzde 4 ile Liverpool FC, yüzde 3 ile Juventus F.C 
ve yüzde 2 ile A.C Milan takip ediyor. 
 

Yurt dışında tuttuğunuz takım aşağıdakilerden hangisidir? 
 

Barcelona %41 
Real Madrid %26 

Bayern Münih %6 
Manchester United %6 

Chelsea %5 
Liverpool FC %4 
Juventus F.C. %3 

A.C. Milan %2 
Diğer %7 

 
 
Üç büyüklerin taraftarlarının tercihi de Barcelona 
 
DORinsight, “Futbol Araştırması” Türkiye’deki üç büyüklerin taraftarlarının da yurt dışında 
tuttuğu takımları ortaya koydu. Buna göre Galatasaraylıların yüzde 44’ü Barcelona’yı, yüzde 
26’sı Real Madrid’i tutuyor. Fenerbahçe taraftarlarının yüzde 41’i Barcelonalı ve yüzde 28’i Real 
Madridli. Beşiktaş taraftarında da tablo çok fazla değişmiyor. Beşiktaşlıların da yüzde 38’i 
Barcelona’yı, yüzde 25’i de Real Madrid’i destekliyor.  
 
 
 
 
 



                          
 

 

 
 

 
 

 
Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzonspor Bursaspor Diğer 

Barcelona %44 %41 %38 %41 %42 %26 

Real Madrid %26 %28 %25 %24 %20 %13 

Bayern Münih %6 %6 %6 %6 %8 %6 
Manchester 

United %6 %6 %6 %6 %7 %3 
Chelsea %4 %5 %5 %5 %7 %3 

Liverpool FC %4 %4 %5 %4 %3 %2 
Juventus F.C. %2 %2 %4 %3 %2 %3 

A.C. Milan %2 %2 %3 %3 %5 %2 
Diğer %6 %6 %8 %8 %6 %42 

 
 
 
DORinsight hakkında: 
Hitay Yatırım Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle 
Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketidir. Online 
araştırmalar alanında uzmanlaşan DORinsight, dünyanın en büyük online araştırma gruplarıyla 
iş birliği yaparak, yurt içi ve yurt dışı projeler için çözüm üretmektedir. DORinsight, Dünya 
Araştırmacılar Birliği (ESOMAR) ve Türkiye Araştırmacılar Birliği (TÜAD) üyesidir. Tüm 
araştırma çalışmaları ESOMAR ve TÜAD’ın kurallarına, kalite standartlarına, etik 
düzenlemelerine ve bilimsel metotlarına uygun olarak yürütülmektedir. 
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