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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı İstanbul kentinde düzenlenmesi planlanan yaz Olimpiyat oyunlarına Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bakış 

açılarını belirlemektir. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören  %65,1 ‘i ( 216 ) erkek,  %34,9’u kız ( 

116 )  toplam 332 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Bu öğrencilerin  %68,1’i Antrenörlük Eğitimi Bölümü,% 31,9’ u Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği bölüm öğrencisidir. Öğrencilerin%21,7’si 1. sınıf, %23,2 ‘si 2. sınıf,%32,8’ i 3. sınıf ve %22,3 ‘ü 4. sınıf 

öğrencisidir.  

Araştırma verileri 2013-2016 yılları arasında Aksaray Üniversitesinde  öğrenim gören öğrencilerden elde edilmiştir.  Verilerini elde 

etmek amacıyla iki bölümden oluşan 5 ‘li likert tipi anket uygulanmıştır. Birinci bölümde gönüllü katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemek için 4 soru ikinci bölümde ise beşli likert türünde 17 soru mevcuttur. Anketin iç tutarlılığını gösteren 

cronbach alpha değeri .74 olarak saptanmıştır. 

Öğrencilerin %76,2’si İstanbul Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi görüşünü desteklemektedir. Bu öğrencilerin  %80,1’i Türk 

halkının büyük bir çoğunlukla Olimpiyat Oyunlarının İstanbul kentin ‘de yapılmasına sıcak bakmakta olduğu düşüncesine 

sahiptir.  İstanbul Kenti’nin Olimpiyat düzenlemesi için çok büyük bir stratejik öneme sahip olduğu düşüncesine ‘’ tamamen 

katılıyorum’’ şeklinde cevap veren öğrenciler%  78,3 oranındadır. İstanbul kentinin daha önce birçok defa aday olmasının ancak 

oyunları bugüne kadar alamamasını aslında bir avantaj olarak gören öğrencilerin oranı %65,7 olarak saptanmıştır. Olimpiyat 

düzenlenmesi için mevcut hükümetlerin ‘Olimpiyat Düzenleme Kanunu’  çıkararak bu konuda Dünya’da da bir ilk olarak uygulanan 

Kanun çıkartılmasının Olimpiyatları alınmasında bir avantaj olarak görenlerin oranı ise %82,5 ‘dir. İstanbul’da bir Olimpiyat 

düzenlenecek olması Türk halkının spora bakış ve katılımı üzerinde olumlu etkisi olacaktır görüşünü destekleyenler ise %  60,9 

‘dur. Mevcut tesislerin Olimpiyat düzenlemek için yetersiz olduğu yeni tesislerin kente acilen kazandırılması görüşünde olan 

öğrenciler ise %75,6 ‘dır. 

Araştırma sonucunda spor yüksekokulu öğrencilerinin İstanbul Kenti’nde Olimpiyat düzenlemesinin gerekliliği üzerinde görüş 

birliği içerisinde oldukları ve Dünya’nın en büyük toplumsal olaylarından birisi olan olimpiyatların gelecekte Türkiye’de 

düzenlenmesi gerektiği konusunda ortak görüş sergiledikleri saptanmıştır. Olimpiyat oyunların bugüne kadar alınamamasının 

önündeki en büyük engelin ise nitelikli tesis sayısının eksikliğinden kaynaklandığı görüşünün ağırlık kazandığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler. Olimpiyat Oyunları, İstanbul, Türkiye, Spor Yüksekokulu öğrencileri 

ABSTRACT  

The aim of this study is to determine the perspectives of the students of Sports College for summer Olympic games planned to be 

organized in İstanbul. 65,1% ( 216 ) boys,  34,9% girls (116), totally 332 students who study in the college of Physical Education 

and Sports College  in the study attended voluntarily. 68,1% of these students are the students of the department of Coaching 

Training, 31,9% of the students are the students of the Department of Physical Education and Sports Training. 21,7% of the students 

is the 1. Grade students, 23,2% of the students are 2. A grade student, 31,8% of the students is 3. Grade students and 22,3% of the 

students is the 4. Grade students. The survey data was obtained from the students receiving education between 2013-2016 years. 5-

                                                           
1 Bu araştırma, 21 – 23 Mayıs 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi 4. Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresinde sözel bildiri olarak 

sunulmuştur. 
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point Likert type questionnaire consisting of two parts was applied in order to obtain data. There are 4 questions in order to determine 

the demographic features of the volunteer participants in the first part, and there are 17 questions in five-point likert type n the 

second part. The Cronbach’s alpha value showing the internal consistency of the questionnaire was determined as .74. 76,2% of the 

students support the view of organising İstanbul Olympic Games.80,1% of these students think that the Turkish People 

overwhelmingly have been leaning towards Olympic Games to be done in İstanbul. The students who answered like “I totally agree” 

to the idea that Istanbul City has great strategic importance in order to organize Olympic is in the rate of 78,3%. The rate of the 

students who thought as an advantage about Istanbul being a candidate for many times but not taking the games till today was 

determined as 65,7%.By enacting “Olympic Regulation Law” by the current governments in order to organise Olympic, the rate of 

those who see enacting Law applied firstly in the World as an advantage on taking the Olympics is 82,5%. The rate of those who 

support the view of “Organising an Olympic in Istanbul will have an positive effect on the perspective and participation of Turkish 

People” is 60,9%. The rate of the students who have the opinion that the current facilities are insufficient in order to organize the 

Olympic and new facilities should be brought to the city is 75,6%. 

As a result of research, It was determined that the sports college students were in consensus on the necessity of organising Olympic 

in İstanbul City and demonstrated consensus on that the Olympics, one of the biggest social events in the world, should be organised 

in Turkey in the future. It was determined that the opinion that the biggest obstacle in front of not taking the Olympic games till 

today had been derived from the lack of the number of qualified facilities gained importance. 

Key Words.  Olympic Games, Istanbul, Turkey, the Students of Sport Department 

1. GİRİŞ 

İstanbul’un Olimpiyat Oyunları düzenleme istek ve arzusu 1987 yılında  başlayan, günümüze kadar  eden ve 

yaklaşık 30 yıl gibi oldukça uzun sayılabilecek bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçte 2000, 2004, 2008 ve 2012, 

2020 yılı Olimpiyat Oyunları için de aday adaylığı başvurularından olumlu sonuç alınamamış, 2016 Olimpiyat 

Oyunları için de aday adaylığından vazgeçilerek adaylık başvurusu yapılmamıştır. 

2012 yılında Avrupa Spor Başkenti olarak seçilmiş olan İstanbul, son beş yılda birçok spor dalında Dünya 

Şampiyonaları da dâhil olmak üzere 20’yi aşkın uluslararası büyük etkinliğe ev sahipliği yapmıştır (Kılıç ve 

ark, 2009). İstanbul tüm bu etkinliklerden başarı ile çıkmış bir şehir olmasına rağmen Olimpiyat Oyunları 

sürecinde neden başarılı olunamadığının analizinin ülke olarak doğru yapılmasında büyük fayda 

bulunmaktadır. 

2020 Olimpiyat Oyunlarını düzenleyecek olan şehir geçtiğimiz yıl 7 Eylül 2015 tarihinde yapılan oylama 

sonucunda Tokyo olarak açıklanmıştır. Bu oylamada İstanbul kentinin en güçlü aday olduğu ve bu arzusuna 

bu defa ulaşacağı tahmin edilmesine rağmen oylama sonrasında İstanbul finalde Tokyo’ya karşı kaybeden 

şehir konumuna düşmüştür. Böylece İstanbul Olimpiyat Oyunlarını düzenleme istek ve arzusu daha ileri bir 

tarihe ertelenmek zorunda kalınmıştır. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nce (IOC) 1984 yılına kadar düzenlenen hemen hemen tüm Olimpiyat 

Oyunlarında ekonomik ve politik gücü yüksek ülkelere olimpiyat düzenleme görevi vermiş olduğu 

bilinmektedir.  Ancak, 1984 yılında yapılan Los Angeles Olimpiyatları’nda bir ilk yaşanmış, artan televizyon 

yayın hakları ve sponsorların işin içine girmesiyle olimpiyatlardan elde edilmeye başlanan yüksek gelir, 

olimpiyatların tüm ülkeler için son derece kârlı bir iş hâline dönüşmesinin başlangıcını oluşturmuştur. 

Teknolojik gelişmeler sayesinde televizyon yayınlarının tüm Dünya’da canlı izlenir hale gelmesi seyirci 

sayısında da büyük bir patlamaya neden olmuş ve Olimpiyat Oyunları’na olan ilginin günümüzde katlanarak 

artmasının en önemli sebebi olmuştur. Sonuçta  uluslararası alanda faaliyet gösteren bir çok şirket bu süreç 

içinde çeşitli şekillerde olimpiyat oyunlarında boy göstermek ve Dünya markası olmak adına oyunlara 

dahil  olma çabası içine girmişlerdir. Nitekim, 1988 yılında Seul’da düzenlenen yaz olimpiyat oyunlarında 

televizyon yayın gelirlerinin olimpiyatlardan üç yıl önce 140 ülkeden 227 yayın kuruluşuna satılması ve 

oyunlardan 407 milyon dolar gelir elde edilmesi sağlanmış ve yapılan spor tesislerinin o ülkede kalıcı miras 

olması oyunların popülaritesinin tavan yapmasına neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler Olimpiyat Oyunlarını 

alarak şehrin ve ülkenin  tanıtımına katkı sağlamak, prestij, ekonomik gelir ve bir çok spor tesisine sahip olmak, 

şehrin altyapısını yenilemek düşüncesinde olan yönetimlerin oyunları düzenlemek konusundaki yaklaşımları 

üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur. 

Bu araştırmanın amacı, Spor Yüksekokulu öğrencilerinin İstanbul kentinde düzenlenmesi planlanan Yaz 

Olimpiyat oyunlarına olan yaklaşımlarını belirlemek ve Olimpiyat düzenleme konusundaki İstanbul kentinin 

avantajlı ya da dezavantajlı yönlerini nasıl algılamakta olduklarını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Araştırmanın bu kısmında araştırmanın modeli, evren, çalışma grubu, veri toplama  araçları ve verilerin 

analizleri konusunda bilgiler sunulmaktadır.  
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Araştırma verileri 2013-2016 yılları arasında Aksaray Üniversitesi Spor Yüksekokulunda eğitim öğretim 

görmekte olan antrenörlük Eğitimi gündüz ve gece bölümü öğrencileri ile Beden Eğitimi 

Öğretmenliği öğrencilerden oluşturmaktadır.. Verilerini elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen 

ve iki bölümden oluşan 5 ‘li likert tipi anket uygulanmıştır. Birinci bölümde gönüllü katılımcıların  yaş, 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve spor branşını içeren çeşitli sorulara yer verilerek katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise beşli likert türü anket kullanılmıştır. Ankette yer 

alan soruların değerlendirilmesinde 5 '' Tamamen katılıyorum'', 4 '' Katılıyorum '' 3 '' Ne katılıyorum, Nede 

katılmıyorum '' 2 '' Katılmıyorum'', 1 '' Hiç katılmıyorum '' şeklinde ifade bulmuştur.  Anketin iç tutarlılığını 

belirlemek amacıyla test tekrar test yöntemi kullanılmış ve anket iki hafta ara ile  aynı gruba uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda anketin iç tutarlılığını gösteren  17 soru ile sınırlandırılarak cronbach alpha değeri .74 

olarak saptanmıştır. 

Araştırman grubu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören  %65,1 ‘i  ( 216 ) erkek,  %  34,9’u 

kız ( 116 )  toplam 332 öğrenci gönüllü öğrenciden oluşturulmuştur. Bu öğrencilerin  % 68,1’i Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü,%  31,9’ u Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin % 21,7’si 

1. sınıf, % 23,2 ‘si 2. sınıf,% 32,8’ i 3. sınıf ve % 22,3 ‘ü 4. sınıf öğrencisidir.  

Demografik özelliklerin tanımlanması ve verilerin analizinde frekans, yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, 

standart sapma, T Testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Verilen analizinde ise SPSS 20 

istatistik paket programı kullanılmıştır. 

3.  BULGU VE TARTIŞMALAR 

3.1. Demografik Bulgular 
Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Cinsiyet  n % 

Kadın 116 34,9 

Erkek 216 65,1 

Bölüm   

Beden Eğitimi Öğretmenliği 106 68,1 

Antrenör Eğitimi 226 31,9 

Sınıf   

1. Sınıf 72 21,7 

2. Sınıf 77 23,2 

3. Sınıf 109 32,8 

4. Sınıf 74 22,3 

Yaş   

19 Yaş 58 17,5 

20 Yaş 73 22,0 

21 Yaş 93 28,0 

22 Yaş 94 28,3 

23 Yaş ve üzeri + 14 4,2 

Toplam 332 100,0 

Araştırma grubunu oluşturan 332 öğrencinin % 65,1’i erkek, % 34,9 ‘ u kadındır. Katılımcıların %68,1’i 

antrenörlük eğitimi bölümü, % 31,9’u beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencisidir. Araştırma 

grubunun % 95,8’i 19-22 yaş aralığındadır.  Birinci sınıfta eğitim gören öğrenciler araştırma grubunun % 21,7 

‘sini oluştururken, ikinci sınıflar % 23,2, üçüncü sınıflar % 32,8 ve son sınıflar ise % 22,3’ nü oluşturmaktadır. 
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Tablo- BESYO Öğrencilerinin  Olimpiyat Düzenlenmesi Konusundaki Görüşleri 

İle İlgili Önermelere Vermiş Oldukları Cevapların Dağılımı 

Araştırma grubunun % 72,6’sı ülkemizde yapılacak olan bir Olimpiyat Oyunları düzenlenmesi düşüncesine 

oldukça olumlu bir yaklaşım göstermektedir ( Önerme-1 ). Araştırma grubu ‘’Türk halkının olimpiyatlara 

desteği tamdır’’ sorusuna da % 80,1 oranında katılmaktadır    ( Önerme -3 ). Olimpiyat oyunları için İstanbul 

kentinin coğrafi açısından uygun bir konumda olduğunu belirtenlerin oranı yine % 97,9 çok yüksek bir orana 

sahiptir ( Önerme -2 ) . 

Araştırma grubunun % 82,5’i, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 1992 yılında 3796 sayılı Kanunla kabul 

edilen ‘’İstanbul kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun ülkemizin olimpiyatları almasında 

konusunda devlet desteğini tam olarak göstermesi açısından uluslararası alanda bir avantaj olarak algılanmakta 

olduğu görüşündedir  (Önerme -4). Olimpiyatların alınması için İstanbul Kenti olarak bir çok kez başvuruda 

bulunulmuş olmasına rağmen bugüne kadar alınamamasının bir dezavantaj olmadığını, aksine bu durumun bir 

avantaj olarak görenlerin % 90,4 oranında olduğu saptanmıştır (Önerme -7).  
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1 

Olimpiyat Oyunları düzenleme düşüncesini 

destekliyorum 

31     9,3 10     3,0 50   15,1 78      23,5 163    49,1 3,89 1,40 

 
2 

İstanbul kenti konum olarak Olimpiyat 
düzenleme açısından çok büyük bir stratejik 

öneme sahiptir 

0       0,0 2       0,6 5       1,5 65      19,6 260    78,3 4,22 ,87 

3 Türk halkının Olimpiyatlara desteği tamdır 1       0,3 18     5,4 47   14,2 166    50,0 100    30,1 4,76 ,52 

4 Olimpiyat düzenleme kanunu bir avantajdır 2       0,6 12     3,6 44   13,3 252    75,9 22        6,6  

4,72 

 

,44 

5 Olimpiyatlar esnasında  ulaşım sorunu 

yaşanacağını düşünüyorum 

15     4,5 21     6,3 78   23,5 165    49,7 53      16,0 

 

4,04 ,73 

 

6 

İstanbul kentinde olimpiyatlar esnasında güvenlik 

sorun olarak görülmemelidir 

79   23,8 40   12,0 89   26,8 86      25,9 38      11,4 4,02 1,00 

 

 
7 

İstanbul kentinin Olimpiyat Oyunlarını 

düzenlemek  için daha önceden çeşitli defalar 
başvuruda bulunması bir avantajdır 

3       0,9 7       2,1 22     6,6 82      24,7 218    65,7 3,84 ,64 

 

 
8 

İstanbul kentinde bir çok branşta Avrupa Dünya 

Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  
başarılı şekilde düzenlenmiş olması 

Olimpiyatların alınması konusunda bir avantajdır 

28     8,4 24     7,2 49   14,8 151    45,5 80      24,1 3,84 ,54 

 
 

9 

İstanbul kentinde Olimpiyatların Düzenlenmesi 
için acilen yeni ve nitelikli tesislerin 

kazandırılması gereklidir 

2       0,6 5       1,5 22     6,6 254    76,5 49      14,8 3,63 1,02 

 

10 

Olimpiyat düzenlenebilmesi için spor 

yönetiminin her alanında yetişmiş nitelikli 
personel sayısı yeterlidir 

61   18,4 79   23,8 47   14,2 100    30,1 45      13,6 3,67 ,93 

 

11 

Spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik 

olarak alt yapı çalışmalarına önem verdiklerine 
inanıyorum 

79   23,8 159 47,9 17     5,1 55      16,6 22        6,6 2,88 1,32 

 

12 

TMOK Olimpiyatların İstanbul kentine alınması 

konusundaki, çabaları yeterlidir 

22     6,6 160 48,2 34   10,2 66      19,9 50      15,1 2,89 1,37 

 
13 

Olimpiyatların İstanbul  kentinde düzenlenmesi 
halinde ülke olarak daha fazla madalya 

kazanacağımıza inanıyorum 

48   14,5 22     6,6 35   10,5 186    56,0 41      12,3 4,43 ,78 

 

 
14 

Olimpiyatlar için sporcu hazırlanması ve 

yetiştirilmesi ülkemizin uzun dönemli bir stratejik 
bir planı olduğunu düşünüyorum 

81   24,4 66   19,9 45   13,6 80      24,1 60      18,1 4,69 ,75 

 

 
15 

İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarını bu güne kadar 

alamamasının en büyük nedeninin toplumdaki 
bireylerin spor kültüründen uzak olmalarıdır 

33     9,9 60   18,1 17     5,1 124    37,3 98      29,5 3,62 1,19 

 

 
16 

İstanbul kentinde Olimpiyat Oyunlarının 

düzenlenmesinin gelecekte Türk halkının spora 
bakış açısını olumlu yönde etkileyeceğine 

inanıyorum 

7       2,1 20     6,0 19     5,7 191    57,5 96      28,6 3,84 1,06 

 

 
17 

Görsel ve yazılı basının Olimpiyat  düzenlenmesi 

konusundaki toplumu yönlendirmesi ve kamuoyu 
oluşturması konusundaki çabaları yeterlidir 

38   11,4 105 31,6 31     9,3 90      27,1 68      20,5 4,04 ,51 
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İstanbul kentinde bugüne kadar Olimpiyat Oyunlarının alınamamasının önündeki en büyük engelin toplumdaki 

bireylerin spor kültüründen uzak olmalarının etkisi olduğu görüşünü savunanlar % 66,8 ‘oranında iken           

(Önerme-15), olimpiyatların İstanbul’da düzenlenmesi gelecekte Türk halkının spora bakış açısını olumlu 

yönde etkileyeceğini düşünenlerin oranı  % 86,1 ‘dir (Önerme-16). Yazılı ve görsel basının, toplumun 

Olimpiyat konusunda daha bilinçli hale gelmesi konusundaki çabalarını yeterli bulanların oranı % 47,6 ‘dır 

(Önerme -17). Yine aynı şekilde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin Olimpiyat Oyunlarının ülkemizde 

yapılması konusundaki çabalarını yeterli bulanların  % 35,0’ gibi düşük bir orana sahip olduğu saptanmıştır 

(Önerme -12) . 

Olimpiyatların İstanbul kentinde düzenlenmesi halinde ev sahibi ülke olmanın avantajını kullanarak ülkemizin 

çok daha fazla madalya kazanacağımız düşüncesine sahip olanların oranı % 68,3 olarak bulunmuştur (Önerme-

13). İstanbul kentinde bir çok branşta Avrupa Dünya Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  başarılı 

şekilde düzenlenmiş olmasının Olimpiyatların alınması konusunda bir avantaj olarak görenlerin oranı % 69,6 

‘dır (Önerme-8). Olimpiyat oyunlarının İstanbul kentinde yapılması halinde ulaşım problemi yaşanacağını 

düşünenlerin oranı % 65,7 iken,  (Önerme-5)  olimpiyat oyunlarının güvenliğini problem olarak düşünenlerin 

oranı % 37,3 gibi çok daha düşük bir oranda olduğu belirlenmiştir (Önerme -6). 

İstanbul kentinin olimpiyatları kazanması için acilen yeni ve nitelikli tesislerin yapılması gereklidir görüşüne 

sahip olanlar  % 91,3 gibi çok yüksek bir oranda iken (Önerme-9), olimpiyatlar için spor yönetimi alanında 

yetişmiş ve nitelikli insan sayısını yeterli bulanlar % 43,7 oranındadır (Önerme -10) . 

Spor federasyonlarının olimpiyatlar için alt yapı çalışmalarına gereken önemi verdikleri görüşüne olumsuz 

yanıt verenler (katılmıyorum ve hiç katılmıyorum) % 71,7 oranında iken (Önerme-11), Olimpiyatlar için 

ülkemizin uzun dönemli bir stratejik planına sahip olduğu görüşüne sahip olanların oranı % 44,3 olarak 

saptanmıştır (Önerme -14) . 

Tablo-3: BESYO Öğrencilerinin Bölüm Değişkenine Göre Verdikleri Cevapların T Tablo Değerleri 

Önermeler Bölüm                   n             t                Sd              Sig 

Olimpiyat Oyunları düzenleme düşüncesini 

destekliyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226         -2,242               330              ,026 

106         -2,633         304,291             ,009   

İstanbul kenti konum olarak Olimpiyat düzenleme 

açısından çok büyük bir stratejik öneme sahiptir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226           ,736               330                ,462 

106           ,780        237,863                ,436   

Türk halkının Olimpiyatlara desteği tamdır Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226           ,208               330                ,835 

106           ,186        158,672                ,853  

Olimpiyat düzenleme kanunu bir avantajdır Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226         -,116                 330              ,908 

106         -,122          236,985              ,903  

Olimpiyatlar esnasında  ulaşım sorunu yaşanacağını 

düşünüyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226         -,398                 330              ,691 

106          -,411         223,549              ,681  

İstanbul kentinde olimpiyatlar esnasında güvenlik 

sorun olarak görülmemelidir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226         -,043                 330              ,965 

106         -,043          198,453              ,966  

İstanbul kentinin Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek  

için daha önceden çeşitli defalar başvuruda bulunması 

bir avantajdır 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226        -2,838                330              ,005 

106        -2,878         212,825              ,004   

İstanbul kentinde bir çok branşta Avrupa Dünya 

Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  

başarılı şekilde düzenlenmiş olması Olimpiyatların 

alınması konusunda bir avantajdır 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226        -1,651                330              ,100 

106        -1,722         228,579              ,086  

İstanbul kentinde Olimpiyatların Düzenlenmesi için 

acilen yeni ve nitelikli tesislerin kazandırılması 

gereklidir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226         -,516                330               ,606 

106         -,466         162,930               ,642   

Olimpiyat düzenlenebilmesi için spor yönetiminin her 

alanında yetişmiş nitelikli personel sayısı yeterlidir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226         -,466                 330              ,459 

106         -,742          217,415              ,457  

Spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik olarak 

alt yapı çalışmalarına önem verdiklerine inanıyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226        -1,516               330               ,130 

106        -1,589        231,535               ,113   

TMOK Olimpiyatların İstanbul kentine alınması 

konusundaki, çabaları yeterlidir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226        -3,385               330               ,001 

106        -3,259        187,342               ,001   

Olimpiyatların İstanbul  kentinde düzenlenmesi 

halinde ülke olarak daha fazla madalya 

kazanacağımıza inanıyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226        -1,337               330               ,182 

106         -1,324       200,392               ,187   
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Olimpiyatlar için sporcu hazırlanması ve yetiştirilmesi 

ülkemizin uzun dönemli bir stratejik bir planı 

olduğunu düşünüyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226        -,881                 330               ,379 

106        -,896          214,853               ,371   

İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarını bu güne kadar 

alamamasının en büyük nedeninin toplumdaki 

bireylerin spor kültüründen uzak olmalarıdır 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226         -1,059                330             ,290 

106         -1,118         235,823             ,265   

İstanbul kentinde Olimpiyat Oyunlarının 

düzenlenmesinin gelecekte Türk halkının spora bakış 

açısını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt.                       

226          -,563                 330             ,574 

106          -,522          172,180             ,602  

Görsel ve yazılı basının Olimpiyat  düzenlenmesi 

konusundaki toplumu yönlendirmesi ve kamuoyu 

oluşturması konusundaki çabaları yeterlidir 

Ant. Eğitimi  

B.E.Öğrt 

226        -2,054                 330             ,041 

106        -1,965          184,448             ,041   

Antrenör Eğitimi almakta olan öğrenciler  ile Beden Eğitimi Öğretmenliği  eğitimi alan öğrencileri  bölüm 

değişkeni dikkate alarak önermelere vermiş oldukları cevapları incelediğimizde,  Türk halkının Olimpiyat 

Oyunlarını düzenleme düşüncesini desteklediği, İstanbul kentinin bu konuda  konum olarak stratejik bir öneme 

sahip olduğu, Olimpiyat düzenleme kanununu önemli bir avantaj olarak görmekte oldukları ve  İstanbul 

kentinde bir çok branşta Avrupa Dünya Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  başarılı şekilde 

düzenlenmiş olmasının Olimpiyatların alınması konusunda bir avantaj olarak gördükleri, Olimpiyatların 

İstanbul  kentinde düzenlenmesi halinde ülke olarak daha fazla madalya kazanacağımıza inandıkları ve bu 

düşünceleri arasında bölüm bazında istatistiksel olarak bir fark olamadığı saptanmıştır P>0,05.  

Ayrıca, Olimpiyatlar esnasında  ulaşım sorunu yaşanacağını, güvenlik olayını bir  sorun olarak görülmedikleri, 

spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik olarak alt yapı çalışmalarına  yeteri kadar önem vermedikleri ve 

İstanbul kentinde Olimpiyatların düzenlenmesi için acilen yeni ve nitelikli tesislerin kazandırılması gerekliliği 

konusunda görüş birliği içerisinde oldukları bulunmuştur P>0,05. 

İstanbul kentinin Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek  için daha önceden çeşitli defalar başvuruda bulunmuş 

olmasının  avantaj oluşturup-oluşturmadığı konusu ile  

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin  Olimpiyatların İstanbul kentine alınması konusundaki, çabalarının  

yeterliliği  ve yazılı ve görsel basının Olimpiyat bilincini artırma, toplumu yönlendirme ve kamuoyu oluşturma 

konusundaki çabalarının  yeterliliği konusunda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur P<0,05 . 

Tablo- 4: BESYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Verdikleri Cevapların T Tablo Değerleri 

Önermeler Bölüm                   n             t              Sd              Sig 

Olimpiyat Oyunları düzenleme düşüncesini 

destekliyorum 

Erkek 

Kadın                       

216         272                    330            ,786 

116         282             261,219            ,778   

İstanbul kenti konum olarak Olimpiyat düzenleme 

açısından çok büyük bir stratejik öneme sahiptir 

Erkek 

Kadın                       

216       -,757                    330            ,449 

116       -,792             266,897            ,429   

Türk halkının Olimpiyatlara desteği tamdır Erkek 

Kadın                       

216        -,015                   330            ,988 

116        -,015            232,387            ,988  

Olimpiyat düzenleme kanunu bir avantajdır Erkek 

Kadın                       

216        -,408                   330            ,684 

116        -,415            247,979            ,678   

Olimpiyatlar esnasında  ulaşım sorunu yaşanacağını 

düşünüyorum 

Erkek 

Kadın                       

216         ,478                    330           ,633 

116         ,477             235,243           ,633  

İstanbul kentinde olimpiyatlar esnasında güvenlik sorun 

olarak görülmemelidir 

Erkek 

Kadın                       

216         -,998                  330            ,319 

116       -1,007           241,611            ,315  

İstanbul kentinin Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek  için 

daha önceden çeşitli defalar başvuruda bulunması bir 

avantajdır 

Erkek 

Kadın                       

216        -2,223                  330           ,027 

116        -2,292           256,772           ,023  

İstanbul kentinde bir çok branşta Avrupa Dünya 

Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  başarılı 

şekilde düzenlenmiş olması Olimpiyatların alınması 

konusunda bir avantajdır 

Erkek 

Kadın                       

216          ,571                  330            ,569 

116          ,560           222,906            ,576  

İstanbul kentinde Olimpiyatların Düzenlenmesi için 

acilen yeni ve nitelikli tesislerin kazandırılması gereklidir 

Erkek 

Kadın                       

216         ,099                   330            ,922 

116         ,097            227,598            ,923 

Olimpiyat düzenlenebilmesi için spor yönetiminin her 

alanında yetişmiş nitelikli personel sayısı yeterlidir 

Erkek 

Kadın                       

216         -,466                  330            ,835 

116         -,742           217,415            ,839  

Spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik olarak alt 

yapı çalışmalarına önem verdiklerine inanıyorum 

Erkek 

Kadın                       

216        -,208                    330           ,835 

116        -,203             219,979           ,839   
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TMOK Olimpiyatların İstanbul kentine alınması 

konusundaki, çabaları yeterlidir 

Erkek 

Kadın                       

216        -,489                    330           ,625 

116        -,482             225,249           ,631   

Olimpiyatların İstanbul  kentinde düzenlenmesi halinde 

ülke olarak daha fazla madalya kazanacağımıza 

inanıyorum 

Erkek 

Kadın                       

216        -1,090                 330            ,277 

116        -1,126          258,299            ,261   

Olimpiyatlar için sporcu hazırlanması ve yetiştirilmesi 

ülkemizin uzun dönemli bir stratejik bir planı olduğunu 

düşünüyorum 

Erkek 

Kadın                       

216        -,174                  330             ,862 

116        -,174           234,004             ,862   

İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarını bu güne kadar 

alamamasının en büyük nedeninin toplumdaki bireylerin 

spor kültüründen uzak olmalarıdır 

Erkek 

Kadın                       

216          -,190                 330            ,849 

116          -,194           249,095           ,846  

  

İstanbul kentinde Olimpiyat Oyunlarının 

düzenlenmesinin gelecekte Türk halkının spora bakış 

açısını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum 

Erkek 

Kadın                       

216        -,423                  330             ,672 

116        -,414           221,010             ,679  

Görsel ve yazılı basının Olimpiyat  düzenlenmesi 

konusundaki toplumu yönlendirmesi ve kamuoyu 

oluşturması konusundaki çabaları yeterlidir 

Erkek 

Kadın                       

216        -,277                  330             ,782 

116        -,283           250,433             ,777   

Tablo- 4: BESYO Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Verdikleri Cevapların T Tablo Değerleri 

görülmektedir. Cinsiyet değişkenine göre araştırmamıza konu olan 17 adet önermeden 16 tanesinde cinsiyet 

değişkenine göre gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır P> 0,05.  Sadece İstanbul 

kentinin Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek  için daha önceden çeşitli defalar başvuruda bulunmuş olmasının 

bir avantaj oluşturmakta olduğu konusunda kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha farklı düşünmektedir 

P<0,05 ( önerme -8). Bir başka ifadeyle, kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre İstanbul kentinde birçok 

branşta Avrupa ve Dünya Şampiyonası  vb. büyük spor organizasyonlarının  başarılı şekilde düzenlenmiş 

olmasının Olimpiyatların alınması konusunda önemli bir avantaj olarak görmektedirler. 

Tablo-    : BESYO Öğrencilerin   Sınıf Değişkenine Göre Verdikleri Cevaplara Ait Anova Değerleri 

Önermeler 
Kareler Toplamı Sd K.O. F Sig. 

Olimpiyat Oyunları düzenleme düşüncesini 

destekliyorum 
Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

,465 

531,535 

532,000 

3 

328 

331 

,155 

1,621 
,096 ,962 

İstanbul kenti konum olarak Olimpiyat düzenleme 

açısından çok büyük bir stratejik öneme sahiptir 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

,547 

82,691 

83,238 

3 

328 

331 

,182 

,252 
,723 ,539 

Türk halkının Olimpiyatlara desteği tamdır Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

1,876 

225,533 

227,410 

3 

328 

331 

,625 

,688 
,910 ,437 

Olimpiyat düzenleme kanunu bir avantajdır 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

2,093 

121,762 

123,855 

3 

328 

331 

,698 

,371 
1,879 ,133 

Olimpiyatlar esnasında  ulaşım sorunu yaşanacağını 

düşünüyorum 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

,737 

325,031 

325,768 

3 

328 

331 

,246 

,991 
,248 ,863 

İstanbul kentinde olimpiyatlar esnasında güvenlik 

sorun olarak görülmemelidir 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

,260 

589,836 

590,096 

3 

328 

331 

,087 

1,798 
,048 ,986 

İstanbul kentinin Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek  

için daha önceden çeşitli defalar başvuruda bulunması 

bir avantajdır 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

2,964 

201,889 

204,852 

3 

328 

331 

,988 

,616 
1,605 ,188 

 

Büyük organizasyonlar düzenlenmesi avantajdır 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

5,893 

440,381 

446,274 

3 

328 

331 

1,964 

1,343 
1,463 ,224 

İstanbul kentinde Olimpiyatların Düzenlenmesi için 

acilen yeni ve nitelikli tesislerin kazandırılması 

gereklidir 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

1,419 

107,217 

108,636 

3 

328 

331 

,473 

,327 
1,447 ,229 

Olimpiyat düzenlenebilmesi için spor yönetiminin her 

alanında yetişmiş nitelikli personel sayısı yeterlidir 
Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

8,713 

593,922 

602,636 

3 

328 

331 

2,904 

1,811 
1,604 ,188 

Spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik olarak 

alt yapı çalışmalarına önem verdiklerine inanıyorum 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

12,757 

462,098 

474,855 

3 

328 

331 

4,252 

1,409 
3,018 ,030 

TMOK Olimpiyatların İstanbul kentine alınması 

konusundaki, çabaları yeterlidir 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

12,514 

497,137 

509,651 

3 

328 

331 

4,171 

1,516 
2,752 ,043 
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Olimpiyatların İstanbul  kentinde düzenlenmesi 

halinde ülke olarak daha fazla madalya 

kazanacağımıza inanıyorum 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

3,038 

493,191 

496,229 

3 

328 

331 

1,013 

1,504 
,674 ,569 

Olimpiyatlar için sporcu hazırlanması ve yetiştirilmesi 

ülkemizin uzun dönemli bir stratejik bir planı 

olduğunu düşünüyorum 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

,536 

707,103 

707,639 

3 

328 

331 

,179 

2,156 
,083 ,969 

İstanbul’un Olimpiyat Oyunlarını bu güne kadar 

alamamasının en büyük nedeninin toplumdaki 

bireylerin spor kültüründen uzak olmalarıdır 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

11,871 

582,767 

594,639 

3 

328 

331 

3,957 

1,777 
2,227 ,085 

İstanbul kentinde Olimpiyat Oyunlarının 

düzenlenmesinin gelecekte Türk halkının spora bakış 

açısını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

1,669 

254,653 

256,322 

3 

328 

331 

,556 

,776 
,717 ,543 

Görsel ve yazılı basının Olimpiyat  düzenlenmesi 

konusundaki toplumu yönlendirmesi ve kamuoyu 

oluşturması konusundaki çabaları yeterlidir 

Gruplar Arası 

Grup İçi 

Toplam 

9,358 

603,543 

612,901 

3 

328 

331 

3,119 

1,840 
1,695 ,168 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu  öğrencilerin   sınıf değişkenine göre verdikleri cevaplar incelendiğinde, 

sınıf değişkenine bağlı olarak spor federasyonlarının olimpiyatlara yönelik olarak alt yapı çalışmalarına önem 

vermeleri ( önerme-11 ) ile  Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin  Olimpiyatların İstanbul kentine alınması 

konusundaki çabaları yeterli bulma ( önerme-12 ) konusundaki görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark vardır P<0,05. Bu iki önermenin dışında kalan  önermelerin tamamı dikkate alındığında gruplar 

arasında herhangi bir fark olmadığı tüm sınıfların benzer düşünceye sahip oldukları saptanmıştır P>o,05. 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda, öğrencilerin %80,1’inin ülkemizde Olimpiyat Oyunlarının düzenlenmesi görüşünün 

toplumun her kesiminden destek bulduğu görüşünde olduğu tespit edilmiştir.  Bu öğrencilerin  %76,2’si 

Olimpiyat Oyunlarının İstanbul kentin ‘de yapılması konusunda da olumlu düşünmektedirler. İstanbul 

Kenti’nin Olimpiyat düzenlemesi için çok büyük bir stratejik öneme sahip olduğu düşüncesine ‘’ tamamen 

katılıyorum’’ şeklinde cevap veren öğrenciler % 78,3 oranındadır.  İstanbul kentinde Olimpiyatların 

düzenlenmesi konusunda toplumun büyük çoğunluğunun olumlu görüş sahibi olduğu konusunda pek çok yazılı 

yayın bulmak mümkündür ( Kılıç 2009, Şenduran 2009 ).  

Ancak, burada asıl önemli olan bu planlama yapılırken ‘Acaba Olimpiyatlar daha ekolojik, daha insani ve 

yaşanabilir modern bir İstanbul için araç olabilir mi? sorusuna sağlıklı bir cevap veriyor olmasına çok fazla 

dikkat edilmesi gerekliliğidir. Ayrıca,  2020 ve sonrası yıllardaki Olimpiyat Oyunları düzenlemenin yaklaşık 

olarak 20-25 Milyar dolarlık bir yatırım gerektirdiği dikkate alınacak olursa ülke ekonomisine getireceği yükün 

nasıl karşılanacağı konusunda da çok ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesine ihtiyaç vardır (Parks, 2013, 

Olympic World, 2009 ). 1976 Montreal Olimpiyatları ile 1998 Nagano Kış Olimpiyat Oyunlarını düzenleyen 

kentlerin bu organizasyonları gerçekleştirmek için çok uzun süreli bir borç ödeme durumunda kaldıkları 

dikkate alındığında İstanbul kentinin uzun süreli borç ödeyen değil, olimpiyatlardan her yönüyle karlı çıkan 

akıllı bir planlama yapılmasına ihtiyaç vardır ( Spor ve Pazarlama Dergisi, 2008, Salman, 2016 ). 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, İstanbul kentinde bugüne kadar Olimpiyat Oyunlarının 

alınamamasının önündeki en büyük engelin toplumdaki bireylerin spor kültüründen uzak olmalarının etkisi 

olduğu görüşünü savunanlar % 66,8 ‘lik bir orandadır.  Olimpiyatların İstanbul’da düzenlenmesi gelecekte 

Türk halkının spora bakış açısını olumlu yönde etkileyeceğini düşünenlerin oranı  ise çok daha yüksek bir oran 

olan % 86,1 ‘dir.   

Olimpiyatların İstanbul kentinde düzenlenmesi halinde ev sahibi ülke olmanın avantajını kullanarak ülkemizin 

çok daha fazla madalya kazanacağımız düşüncesine sahip olanların oranı  % 68,3 olarak bulunmuştur. Bugüne 

kadar yapılan olimpiyat oyunlarının hemen tamamında ev sahibi olan ülkenin daha fazla madalya kazanıldığı 

ve olimpiyat algısının olimpiyatlar sonrasında artış gösterdiği ve toplumun spora bakış algısının güçlenmiş 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu gelişmelerin İstanbul kenti için de geçerli olacağı da kuvvetle muhtemeldir 

(Mengütay, 2002). Ancak bu beklentinin yanı sıra araştırma grubunda yer alan katılımcıların, spor 

federasyonlarının olimpiyatlar için alt yapı çalışmalarına gereken önemi yeterince veremedikleri ile 

Olimpiyatlar için ülkemizin uzun dönemli bir stratejik planına sahip olmadığı görüşüne ağırlıklı olarak sahip 

olmaları oldukça manidardır.  

Araştırma grubunun bölüm değişkenine göre sadece dört önermede gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmuştur ( Tablo-3 P<0.05). Bu önermeler, Olimpiyat Oyunları düzenlemesinin desteklenmesi, 

İstanbul kentinde büyük spor organizasyonlarının düzenlenmesinin bir avantaj olarak görülmesi, TMOK 

Olimpiyatlar konusundaki, çabaları yeterli olmadığı ve medyanın Olimpiyat düzenlenmesi konusundaki 
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toplumu yönlendirme çabaları yeterliliği konusundadır. Tüm bu önermelerde Beden Eğitimi Öğretmenliği 

Bölümü öğrencileri  (106 öğrenci ) daha olumlu bir görüş sergilerlerken, Antrenörlük Eğitimi bölümü 

öğrencileri (226 öğrenci ) bu konuya çok daha temkinli yaklaşmaktadır. Bu farklılığın sebebi Beden Eğitimi 

ve Spor bölümü öğrencilerinin olimpiyatlar konusunda daha genel ve hümanist bir yaklaşım sergiledikleri,  

Antrenörlük bölümü öğrencilerinin ise almış oldukları eğitimin bir sonucu olarak daha teknik ve detaylı bir 

yaklaşım içerisinde  sonuca yani madalyalara odaklı olmaları ile açıklanabilir. 

Mevcut tesislerin Olimpiyat düzenlemek için yetersiz olduğu yeni tesislerin kente acilen kazandırılması 

görüşünde olan öğrenciler ise %75,6 ‘dır. Öğrencilerin bu görüşe sahip olmaları modern ve yüksek kaliteli 

tesislere sahip olmanın olimpiyatların alınması konusunda en belirleyici unsur olarak tesis yeterliliğini 

görmelerinin bir sonucu olarak algılanabilir   
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