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ABSTRACT 

In this study, whether the economic development levels of provinces in Turkey has impacts on performance in 
football or not is examined. Cross-section regression analysis are made by using data covering the period of 2010-
2014 in the study. The points reached by football clubs within professional leauges are considered as an indicator 
for the provinces’ success in football. The GDP per capita with current prices is applied to disclose the provinces’ 
economic development level as an indicator. As a control variable in regression analysis, indicators concerning the 
provinces’ population, football culture, climatic factors were included as well. As a result of the analysis handled, 
it’s found out that the economic development levels of provinces has impacts on their performance in football. 
However, that impact is not linear and it decreases in proportion to the increse in the provinces’ economic 
development level. And following a certain point, the economic development level starts to influence 
performance in football negatively. 
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ÖZET  

Bu çalışmada Türkiye’deki illerin futboldaki performanslarında ekonomik gelişmişlik seviyelerinin bir etkisi olup 
olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada 2010-2014 dönemine ilişkin veriler kullanılarak yatay-kesit regresyon analizleri 
yapılmıştır. İllerin futboldaki başarısının göstergesi olarak futbol takımlarının profesyonel liglerde aldıkları puanlar 
kullanılmıştır. İllerin ekonomik gelişmişlik seviyesinin göstergesi olarak ise cari fiyatlarla kişi başına GSYH ele 
alınmıştır. Regresyon analizlerinde kontrol değişkeni olarak illerin nüfusuna, futbol kültürüne ve iklim şartlarına 
ilişkin göstergelere de yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda illerin futboldaki performanslarında ekonomik 
gelişmişlik seviyelerinin etkisi olduğu bulunmuştur. Ancak bu etki doğrusal değildir ve illerin ekonomik gelişmişlik 
seviyesi arttıkça azalmaktadır. Bir noktadan sonra ise ekonomik gelişmişlik seviyesi futbol performansını olumsuz 
etkilemeye başlamaktadır. 
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