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Spor Bilimleri Anabilim Dalı

Olimpiyatlar
•

Antik (Klasik) Olimpiyatların tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Olimpiyatların tarihinin M.Ö.
XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmektedir.

•

Antik (Klasik) Olimpiyatlarının Yunanistan'ın Olympia yöresinde başladığı tahmin edilmektedir.

•

M.Ö. 776 yılından itibaren tarihi tutulmaya başlanmış ve 12 yüzyıla yakın bir süre, her dört
yılda bir yapılarak, bir süre Yunan yarımadasının, daha sonraları da, Romalılar yoluyla,
tüm Roma İmparatorluğu’nun katılması ile devam etmiştir.

•

Tanrılar veya yöresel bir kahraman adına yapıldığı tahmin edilen bu büyük şölenin, ilkel de
olsa, mutlaka dine dayalı bir başlangıcı bulunmaktadır.

•

M.Ö. 776 yılında yapılan ve I. Olimpiyatlar olarak adlandırılan bu oyunların programında yer
alan ve 192 metrelik sahanın boyuna eşit "Stadion" olarak tanımlanan yarışmanın galibi
olan Coroebus da ilk Olimpiyat Şampiyonu olarak bilinmektedir. Geleneklere göre, her
Olimpiyat Oyunu bu yarışı kazanan atletin adı ile anılmaktadır.

Olimpiyatlar
•

Modern Olimpiyat Oyunları da dört yılda bir yapılan büyük spor organizasyonudur.

•

Modern Olimpiyat Oyunlarının kurucusu Baron Pierre de Coubertin’dir.

•

Olimpiyat oyunlarının bayrağı; beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş beş ayrı renkteki beş
halkadan oluşur. Bu halkalardan üçü üstte, ikisi alttadır. Üstteki üç halka soldan sırasıyla
mavi, siyah ve kırmızı, alttakiler ise sarı ve yeşildir. Mavi renk Avrupa’yı, siyah Afrika’yı,
kırmızı Avustralya’yı, sarı Asya’yı ve yeşil Amerika’yı temsil eder. Olimpiyat halkaları;
beş ayrı kıtayı simgeler. Bunlar; Afrika, Kuzey-Güney Amerika, Asya, Avrupa ve
Avustralya’dır.

•

Modern Olimpiyatlarda ev sahipliğini devletler değil kentler yapmaktadır.

•

Olimpiyat oyunlarının süresi 15 günü geçmemektedir.

•

İlk Olimpiyat
başlanmıştır.

•

Modern Olimpiyat Oyunları yapılmaya
Savaşlarından dolayı üç kez iptal edilmiştir.
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Olimpiyatlar
•

Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da kazanma düşüncesi ön planda olurken, modern olimpiyat
oyunlarında ise olimpiyata katılmanın daha önemli olduğunu vurgulanmıştır.

•

Antik (Klasik) Olimpiyatlar’da önceleri sadece erkek sporcular oyunlara katılırken, modern
olimpiyat oyunlarında bayan sporcularında bu oyunlara katılması sağlanmıştır.

•

Antik (Klasik) Olimpiyatlara sadece Yunanlılar katılırken, modern olimpiyat oyunlarına ise
dünyanın her tarafından gelen sporcular katılabilmektedir.

•

Modern Olimpiyat oyunları her dört yılda bir farklı toplumları bir araya getirerek barışsever bir
dünya kurmayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Olimpiyatlar
•

1984 Los Angeles olimpiyatların kar miktarı 250 milyon dolar

•

1988 Seul olimpiyatların kar miktarı 750 milyon dolar

•

1992 Barcelona olimpiyatların kar miktarı 1. 500.000 milyar dolar

•

1996 Atlanta olimpiyatların kar miktarı 7.500.000 milyar dolar

•

2000 Sidney olimpiyatların kar miktarı 15.000.000 milyar dolar

•

2004 Atina olimpiyatların kar miktarı 25.00.000 milyar dolar

•

2008 Pekin olimpiyatların kar miktarı ise, 50.000.000 milyar (tahmini).

TMOK
•

1908 yılında kurulan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sporun ve
‘Olimpik Değerler’in her vatandaşın hayatının ayrılmaz bir parçası
olduğu, kazanan bir Olimpik ulus yaratmak hedefiyle, ülkemizi
uluslararası spor camiasında tanıtmak ve halkımıza ‘Olimpizm’ ruhunu
aşılamak için faaliyet göstermektedir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve politik
ayrımcılığı reddeden TMOK; kar amacı gütmeyen, toplum yararına
çalışan özerk bir sivil toplum kuruluşudur.

•

WADA’nın Dünya Antidoping Kodu’na bağlı olan TMOK, sporcu odaklıdır.
Asli görevi olan ‘Dostluk’, ‘Mükemmellik’, ‘Saygı’, ‘Fair Play’ gibi Olimpik
değerlerin çocuklarımız, gençlerimiz ve sporcularımıza benimsetilmesi
yanında, sporcularımızın uluslararası yarışmalarda başarılı olması için
her türlü desteği vermekte, kadınların spora yönlendirilmesine yönelik
girişimlerin içinde yer almaktadır. TMOK; Türk sporunun sürdürülebilir bir
başarıya ulaşması yolunda çok katılımlı çabaları destekleyerek,
çalışmalarını sporun tüm paydaşlarıyla iletişim içerisinde sürdürmektedir.
Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığı, onun Spor Genel Müdürlüğü
ve Olimpik Spor Federasyonlarınca yapılan çalışmalar, devlet ile yapıcı
bir işbirliği içerisinde desteklenmektedir.

TMOK
VİZYON:
Sporun ve Olimpik değerlerin her vatandaşın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu, kazanan
Olimpik bir ulus yaratmak.
MİSYON:
Olimpik Hareket’in değerlerini tanıtmak ve halka Olimpizm ruhunu aşılamak.
Sporcular
• Sporcularımızı destekleyen ve mükemmeliyete yönlendiren seçkin bir spor çevresi yaratmak,
• Sporcularımızın sağlığını, sosyal ve profesyonel geleceğini koruyan tedbirleri teşvik etmek ve
desteklemek.
Alt yapı
• Her Türk vatandaşının spor yapmasını teşvik etmek,
• Herkes için spor katılımını teşvik etmek ve desteklemek.
Olimpiyat Oyunları
• Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nı Türkiye'de düzenlemek,
• Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularımıza ve temsilcilerimize üst düzey ve kapsamlı bir
hazırlık ortamı sağlamak.

