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Özet: Olimpiyat köyleri, genellikle Olimpiyat Oyunlarındaki yarışmaların gerçekleştirileceği sahaların yakınlarına 
inşa edilen, sporcuları, görevlileri, yetkilileri barındıracak konaklama merkezleridir. Bu günün olimpiyat köyleri 
birer küçük şehir gibidirler. Günümüzde olimpiyat oyunları yaz ve kış olimpiyatları olmak üzere ikiye ayrılmakta 
ve 4 yılda bir yapılmaktadır. Her geçen yıl olimpiyat oyunlarına ilgi ve dolayısıyla da katılan ülke ve sporcu sayısı 
artmaktadır. 
Bu çalışmada; olimpiyat köylerinin tarihsel gelişimi,  Dünya’daki ve Türkiye’deki örneklerinden bahsedilmek-
tedir. Ayrıca bu tür organizasyonların ülkelere; sosyal, kültürel ve turizm açısından kazandırdıkları, veriler 
doğrultusunda ortaya konulmuş ve konu ile ilgili öneriler getirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Olimpiyat oyunları, Olimpiyat köyleri, Sosyo-kültürel katkılar, Turizm katkıları 
 
The Olympic Villages and Their Benefits for The Countries in The Examples of Turkey and 
Others 
 
Abstract: The Olympic Villages are centers that accommodate athletes and officials, usually built near the fields 
where the competitions in the Olympic Games will take place. The Olympic Games are divided into summer and 
winter Olympics and they are held every 4 years. Each year, the interest in the Olympic Games and therefore the 
number of participating countries and athletes are increasing. Recently, the Olympic Villages show similarities 
with small cities. 
In this research, the historical development of Olympic Villages is mentioned in the examples around the world 
and Turkey. In addition, it has been revealed with data that such organizations provide social, cultural and tourism 
gains for countries. As a result, proposals have been suggested about the subject. 
Key Words: Olympic Games, Olympic Villages, Socio-cultural benefits, Tourism benefits 
 
GİRİŞ 

Olimpiyat Oyunları, ülkeleri karşı karşıya getiren dünyanın en büyük spor organizasyonu olmakla 
birlikte ülkenin ve şehrin imajını, ekonomisini, sosyal ve kültürel potansiyelini, turizm ve spor 
imkanlarının daha iyi yönde gelişme göstermesine olanak sağlamak için düzenlenen dünyanın en büyük 
spor organizasyonlarından biridir.  

Oyunlara ev sahipliği yapan kentler için ciddi bir gelir ve gelişim fırsatı olduğunun anlaşılması ile 
Olimpiyatlar, siyasi, kültürel, bilimsel, ekonomik pek çok etki unsurunun bir arada kullanıldığı farklı bir 
aşamaya taşınmıştır. Bu konudaki en büyük etken ise; organizasyonun hazırlıkları için ayrılan bütçenin, 
bir kentin belki de 50 yılda tamamlayabileceği alt yapı, ulaşım, açık alan, yeni yapı gibi gereksinmelerini 
karşılamada, kentin sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda değerinin arttırılması için hazırlanacak bir 
kalkınma planına sahip olmada önemli katkılar sağlamasıdır [1]. 
Günümüzde düzenlenen uluslararası spor organizasyonları sadece organizasyonlara katılan 
yarışmacıların yeteneklerini sergiledikleri bir alan olmaktan çıkarak uluslararası boyutta ülkelerin 
birbirleri ile rekabet ettikleri ve kendi değerlerini dünyaya duyurma fırsatı buldukları bir alan haline 
gelmiştir [2,3]. Olimpiyat Oyunları, Dünya Kupaları, Akdeniz Oyunları, Üniversite Oyunları gibi 
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uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, ülkelerin evrensel anlamda saygınlığının 
artmasına ve ekonomik olarak da gelişim göstermelerinde önemli bir unsur olarak kabul edilebilir [2,4,5]. 
 
OLİMPİYAT KÖYLERİNİN TARİHİ 

Olimpiyat oyunlarının tarihi kesin olmamakla beraber 8. yüzyıla ve başlangıcı Antik Yunan 
kültüründe dayanmaktadır. O dönemde kutsal sayılan oyunların amacı, kendilerini tanrılarına memnun 
kılmak için yapılırmış. O zamandan günümüze kadar gelmekte olan Olimpiyat oyunları tarihte sadece 
Birinci ve İkinci Dünya savaşlarından dolayı ertelenmiştir. 1932 yılına kadar atletler, ev sahibi ülkeye 
ulaştıkları zaman otellerde kalmaktaydılar. Hatta daha uzak mesafeden gelen sporcuların limanlarda ve 
gemilerde konaklama durumunda kalmalarından ötürü,  ilk olimpiyat köyü 1932 Los Angeles 
olimpiyatlarında inşa edilmiştir. 550 bungolovdan oluşan olimpiyat köyünde 37 ülkeden sporcu konuk 
olmuştur. İlk olimpiyat köyünde hastane, itfaiye ve postane gibi hizmetler verilmiştir [6]. 1956 
Melbourne olimpiyatlarına kadar bayan sporcular otellerde konaklamaktaydılar. 
 
Tablo 1. Yıllara göre olimpiyat köylerinin nüfusu [7] 

Sırası Yılı Ülkenin Adı Kentin Adı             Nüfus 
1 1960 Roma İtalya   3.180.000 
2 1964 Tokyo Japonya 11.829.000 
3 1968 Meksika Meksika 19.400.000 
4 1972 Münih Almanya   2.316.000 
5 1976 Montreal Kanada   2.950.000 
6 1980 Moskova SSCB 13.200.000 
7 1984 Los Angeles ABD 11.500.000 
8 1988 Seoul Güney Kore 15.800.000 
9 1992 Barselona İspanya    3.975.000 

10 1996 Atlanta Kanada    2.500.000 
11 2000 Sidney Avustralya    3.610.000 
12 2004 Atina Yunanistan    3.155.606 
13 2008 Pekin Çin 16.330.000 
14 2012 Londra İngiltere 63.612.729 
15 2016 Rio Brazilya       12.981.382 

  
Tablo 1’de yapılan araştırmalara göre 1960 yılından sonra olimpiyat köyleri, nüfusu 2 milyon 

üzeri olan kentlerde ve 1000 ha bulan alanlara inşaa edilmiştir. Günümüzdeki modern olimpiyat oyunları 
kendi içinde birçok alana ayrılsa da genel olarak yaz oyunları ve kış oyunları olmak üzere uluslararası 
en büyük spor etkinliği olma özelliğini taşımaktadır.  

 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi,  Tarafından Belirtilen Olimpik Köy Kriterleri 

Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) tarafından yönetilir ve şekillendirilir. 
Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için başvuruda bulunan kentler arasında seçim yapma 
hakkı IOC' ye aittir. IOC'nin yapacağı seçimi takip eden süreç içerisinde oyunları finanse ve organize 
etme sorumluluğunun tamamı ev sahipliği hakkını kazanan kente ait olur. Uluslararası Olimpiyat 
Komitesinin belirlediği olimpik köy kriterlerinde, köyün 16,000 kapasiteli olması gerektiği belirtilmiştir 
ve çalışma grubu aday şehirlerin olimpik köy planlarını gözden geçirirken bu kriteri göz önünde 
bulundurmuşlardır. Altta belirtilen 4 alt kritere bağlı olarak 1–10 arası değerler verilmiştir: 

• Köyün konumu 
• Post-olimpik kullanım 
• Tüm köy kavramı 
• Köyün finansmanı   
 

Ayrıca Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) tarafından belirtilen olimpik köy kriterleri 
aşağıdaki şekilde belirtilmiştir; 

• Kentin içindeki yeri 
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• Köyün yayılımı/aletler ziyaretçiler basın mensupları vs. için giriş - çıkış durumları 
• Odaların banyoları ve diğer temizlik tesislerinin durumları 
• Odalar; detaylı spesifikasyonları-sayılan ebadları, odalardaki yatak sayısı standart 

eşyalar kilitli dolaplar, klima tesisatı vs. 
• Banyolar duş odaları ve diğer temizlik tesis imkanları; detayları ile anlatımı, bu imkanlardan 

faydalanacak sporcu sayısı[8] 
 
Restoran tesisleri 

• 24 saatlik hizmet koşulu 
• Sıcak ve soğuk yemekleri çeşit bolluğu 
• Giriş-çıkış sayısı 
• Diğer catering tesisleri [8] 

 
Diğer tesisler 

• Çamaşır (her delegasyon için çamaşır makinesi sayısı) 
• Eğlence/buluşma yerleri 
• Banka, postane, kuaför, seyahat acentesi vs imkanları 
• Telekomünikasyon hizmetleri 
• İbadet yerleri 
• Uluslararası olimpiyat komitesi için ayrılan yerler (idari, sporcu komisyonları için ) 
• Köydeki kültürel programlar 
• Sporcular için eğlence (tesisleri, programlar, vs) 
• Sağlık tesisleri 
• Yemek ve yama ücretleri sporcular/ idareciler 

• Kent ve civarında sporcular için ilginç olabilecek turizm hizmetleri konusunda bilgi  
 
Dünyadaki Bazı Olimpiyat Köylerinden Örnekler 
Sdney Olimpiyat Köyü 

Yaz Olimpiyatları için Sidney Olimpiyat Komitesi (SOCOG) yeşil olimpiyat parolasıyla birtakım 
çevresel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkeler, sürdürülebilir gelişim ve çevreye duyarlı yönetimi destekleyen 
ekolojik ölçütlerdir. Sidney 1993‘te bu çevresel ilkeler bağlamında hazırladığı öneri planıyla, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (ICO) tarafından ev sahibi seçilmiştir [9]. 

Sidney Olimpiyat Köyü, Homebush Körfezi ve Newington yerleşkesi üzerinde konumlan-
dırılmıştır. Homebush Körfezi, olimpiyat oyunları öncesinde ihmal edilmiş bir sanayi bölgesiydi. 
İçerisinde tuğla ocakları, donanmaya ait silah depoları, devlet mezbahası ve kent çöplüğünün yeraldığı 
bir alandı. Olimpiyat alanının düzenlenmesinde mezbaha alanının dokusundan yararlanılmış, hayvan 
çiftliklerine ait çitler Olimpiyat Köyü nazım planında etkili olmuştur. Mezbahaya ait idari bina restore 
edilmiş ve “bilgi merkezi” olarak yeniden işlevlendirilmiştir [10,11]. 
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Şekil 1. Sidney olimpiyat köyü arazisinin konumu, uydu görüntüsü ve içindeki binalar [12,13]                  

 
Bütün sporcular için Sydney Olimpiyat Parkında tek bir Olimpiyat köyü bulunur. 87 Hektarlık bir 

alan suyun kenarında bulunur. 2500 yeni apartmanın yapımıyla bu plan hayata geçirilmiştir. Köyün 
oluşumunda Greenpeace örgütü (Yeşil bakış) aktif bir rol almıştır.Spor alanları, olimpiyat köyüne 
yürüyüş mesafesi uzaklığındadır.Köyden diğer alanlara maksimum 30 da. dır. Kişi basına ortalama 
16.25 m düşmektedir. Bir iki kişilik odalar 10.5-17 m arasındadır.Odalarda klima yoktur.24 saat açık 
4000 kişilik bir ana restoran bulunur. Ulusal bölge boyunca ikinci bir 1500 kişilik yemek bölümü 
bulunur [8]. 386.7 milyon USD yapı ve kuruluşlar için kullanılmıştır. Özel bir sektör tarafından 
desteklenmiştir. Sydney 2000 Yaz olimpiyatlarına, oyunlar nedeniyle 5milyon turist gelmiştir. TV'de 
müsabaka yayınları 220 Ülkeye ulaştırılmış Ayrıca Oyunların resmi internet sitesi 
‘‘www.olympics.com’’a 9 milyar kez giriş yapılmıştır [14]. 
 
Atina Olimpiyat Köyü  

Tarihin en eski kentlerinden biri olan Atina 2004 Dünya Yaz olimpiyatlarına üçüncü kez ev 
sahipliği yapmıştır. Olimpiyat köyü için şehrin kuzeyindeki Marousi bölgesi seçildi. Oyunlara gelecek 
olan 16 000 atletin barınması için tasarlanan Olimpiyat Köyü,  sonradan konut ihtiyacını karşılamak 
üzere kullanılacak, düşük yoğunlukta, Atina’nın geleneksel konut peyzajına uyan, açık alanları, 
güvenliği ve otopark alanları bulunan bir tasarım yapılmıştır. Greenpeace ise raporunda; Olimpiyat 
köyü’ nün yapımı esnasında, tüm çevreci önerilerin göz ardı edildiğini belirtmiştir [1,15].Olimpiyatlar 
sona erdikten sonraki süreçte Günümüzde Olimpiyat Köyü’ne henüz yerleşen olmadığını bunun da 
bürokratik işlemlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir [16].  

2004 Atina yaz olimpiyatlarının Yunanistan’a maliyeti yaklaşık 8 Milyar Euro, (bu miktar ise 
ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 5’ini aşıyor.) Araştırmalar incelendiğinde Her yıl ülkeye gelen 
10 milyon turist, milli gelirin yüzde 15’ini sağladığı Ancak olimpiyat hazırlıkları sırasında turist 
sayısında beklenen artış gerçekleşmediği tespit edilmiştir [17]. 
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Şekil 2; Şekil 3; Şekil 4. Atina olimpiyat köyü görüntüleri [18] 
 
Pekin Olimpiyat Köyü 

160 hektarlık Olimpiyat Köyü'nün enerji yeterliği ve çevre dostu tasarım alanında bir prototip 
oluşturulmuştur. Olimpiyat Oyunları boyunca sporcuların ve ekiplerinin konaklayacağı olimpiyat köyü, 
42 adet 6 ila 9 katlı yüksek bloktan oluşuyor. 16 binden fazla insanı konaklatma kapasitesine sahip 
kompleks, neredeyse ‘sıfır enerji' kullanımlı mekanik bir sistemden oluşmuştur. Köyde ayrıca 
kütüphane, eğlence merkezi, yüzme havuzu, spor salonu, tenis ve basketbol kortu, sauna, masaj salonu 
da bulunuyor.  Köyün finansmanı, düsük riskle birlikte özel sektör ve hükümet ortaklığıyla sağla-
nacaktır. Yüksek teknolojiyle donatılan  evlerin hepsi 2009 yılı itibariyle lüks apartmanlara dönüş-
türülerek satılmış durumdadır [19]. 
 

    

                

 

 

Şekil 5; Şekil 6. Pekin Olimpiyat Köyü [19,20] 
 
Londra Olimpiyat Köyü 

Olimpiyat tarihinin en büyük Olimpiyat köyü, Olimpiyat Parkı'nın içinde yer alacak ve 
yarışmacıların yüzde 80'inin ağırlanacağı bu parktan yarışma alanlarına ulaşım 20 dakika sürecek 
olması, seçim aşamasında, sunduğu sürdürülebilirlik vizyonu ve dönüşüm olarak belirtilmiştir [21].  
Ayrıca sunulan kentsel dönüşüm projelerinin toplumsal içerikleri, kentte süren mekansal değişim ve 
geliştirilen altyapının yanında, yaratılacak istihdam ve yerel halkın süreç ile işbirliği içerisinde 
olmasıdır. Kentte kurulan Olimpiyat Köyü’nün Doğu Londra’da, Lower Lea Valley’de kurulmuş, 6 
temel yapı ve birçok farklı aktivite alanını barındırmaktadır. Olimpiyat Köyü ve bağlantılı bütün gelişim 
bölgelerinde yenilikçi teknolojiler kullanılmakla beraber Bütün tasarımlar, çevreci bir yaklaşımla ele 
alınmıştır. Ayrıca olimpiyat Parkta 4000 yetişmiş ağaç, 300 bin sulak alan bitkisi ve 10 futbol sahasından 
daha büyük bir alana yayılan çim alan çalışmaları yapılmıştır. 
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Şekil 7; Şekil 8.  Londra Olimpiyat Köyüne ait plan ve görüntü [22,23] 
 
Ülkemizdeki Bazı Olimpiyat Köyleri Örneği 

Geçmişi 1924’e dayanan ve Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından yıl 
aşırı düzenlenmekte olan Universiade, üniversite öğrencisi sporcular arasındaki olimpik müsabakaları 
kapsayan, yaz ve kış oyunları olmak üzere iki ayakta yürütülen uluslararası bir 
organizasyondur.  Temmuz 2000’de Pekin’de toplanan FISU icra Komitesi toplantısında 23. Dünya 
Üniversite Yaz Oyunları İzmir’e verilmiştir. 23. Universiade 2005, İzmir Yaz Oyunlarına,131 ülkeden 
5372 sporcu, 2512 görevli katılmıştır. 10 zorunlu (Atletizm, Tenis, Basketbol, Cimnastik, Voleybol, 
Futbol, Sutopu, Eskrim, Atlama, Yüzme) ve 4 seçmeli (Yelken, Güreş, Tekvando, Okçuluk) branşta 
müsabakalar gerçekleştirilmiştir. Üniversalda 2005 İzmir Yaz Oyunlarında kullanılan spor ve spor dışı 
tesisler; Oyunlar Köyü, Spor Tesisleri, Diğer Tesisler olmak üzere üç grupta toplanmıştır.  Oyunlar 
Köyü, İzmir’de Balçova ilçesi sınırları içerisinde Limontepe mevkiinde toplam 350.000 metrekare alan 
üzerinde, 64 blok, 974 dairede 9952 yatak kapasitesine sahiptir. Oyunlar Köyünde 5372 sporcu, 2512 
görevli ağırlanmıştır. Şehir Merkezine 12,4 km uzaklıktadır. Davetli Seyirci Sayısı; 82.864,Bıletlı 
Seyirci Sayısı; 191.396 toplam Seyirci Sayısı: 274.260 müsabakaları izlemiştir[24]. 
 

   
Şekil 9; Şekil 10. İzmir 2005 Üniversiade alanından görüntüler [25] 
 
Erzurum Olimpiyat Köyü 

Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımı olarak görülen tesisler, 2 bin seyirci kapasiteli buz 
pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3 bin seyirci kapasiteli buz hokeyi 
salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konaklı Kayak 
Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi, 
Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü'nden meydana gelmektedir. Atatürk Üniversitesi içinde yer 
alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yerleşkede bulunan oyunlar köyü için 4 adet blok sıfır-dan inşa 
edilerek mevcut bloklardan 7 tanesi ise FISU gerekliliğine uygun olarak tadilattan geçirilmiş-tir.2 bin 
890 kişinin konaklayacağı oyunlar köyü için 78 milyon lira harcandığını bildirilmiştir [26].  

Ersungur, ve ark., (2013) [27], yapmış olduğu bir çalışmaya göre; bu tür uluslararası 
organizasyonların bölgesel farklılıkları gidererek tüm ülke ekonomisi için olumlu etkiler yarattığını ve 
böylece ülkeler arasında da yakınsama sürecinin hızlanmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir. 
 

https://www.haberler.com/ataturk-universitesi/
https://www.haberler.com/ataturk-universitesi/
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Şekil 11; Şekil 12; Şekil 13. Erzurum Olimpiyat Köyünden görüntüler [28] 

 
OLİMPİYAT OYUNLARININ EKONOMİK KATKILARI 

Spor oyunları; hem yerel hem de ulusal ekonominin büyümesine ve gelişmesine önemli katkı 
sağlamakla beraber Özellikle olimpiyat oyunları bulunduğu şehre, ülkeye ekonomik anlamda ciddi 
kazançlar sağlamaktadırlar. 1984 yılında yapılan sponsorluk antlaşmaları ve oyunlarının ilk defa gelir 
getirmesi ile olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmek için kıyasıya bir yarış başlamıştır. Bu bağlamda, spor 
endüstrisi, hükümetler ve diğer spor yönetim organları tarafından uzun vadeli yatırımların yapıldığı ve 
sürdürülebilirliğin sağlandığı bir endüstri kolu durumuna gelmiştir.  
 

 
Şekil 14. 1992-2012 yılları arasındaki olimpiyat maliyetleri grafiği [29] 
 

Tarihsel süreç incelendiğinde her oyun, ev sahibi ülke açısından gelir-maliyet ilişkisi yönüyle 
pozitif bir değerle sonuçlanmayabilmektedir [29,30]. Yüksek maliyetler ile gerçekleştirilen Olimpiyat 
Oyunları ev sahibi kent ve ülkelerde yayın geliri, sponsorluk, bilet hasılatı ve lisanslı ürün satışı gibi 
alanlar başta olmak üzere önemli gelirlere de kaynak olmaktadır [29]. 
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Şekil 15. 1996-2012 yılları arasındaki olimpiyat gelirleri grafiği [29]  

Olimpiyat Oyunlarının Sosyo-Kültürel Katkıları 
Olimpiyat oyunlarının amaçları içinde ekonomik katkı sağlamak beraber uluslararası barış, eşitlik 

ve kardeşlik gibi evrensel değerleri de gerçekleştirmeyi hedeflemektedir [31]. Bu bağlamda, çeşitli 
ülkelerden gelen sporcuların kaynaşması, kültürel açıdan ülkelerini tanıtmaları, ülkemizin dünyaya 
tanıtılması ve sporun birçok kişiye sevdirilmesi gibi sosyal ve kültürel katkıları da bulunmaktadır. 
Olimpiyat oyunlarının bulunduğu şehre ve bölge halkına sağladığı faydalar uzun ve kısa dönem olmak 
üzere iki grupta toplanmaktadır (Şekil 16). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16. Olimpiyatların ana şehirlere kısa ve uzun vadeli etkileri [29,32] 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER  
Günümüzde olimpiyat oyunların, sadece sportif bir faaliyet olmadığı, daha seçim aşamasında 

katılımcı ülkelerin bu oyunlara, dünyadaki imajlarını yükseltmek, gibi önemli bir hedef haline getirdiği 
gözükmektedir. Özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi‘nin 2000 yaz olimpiyatları, şehir 
seçimlerinde ülkelerin, olimpiyatlardaki öneri planlarının, çevresel ve ekolojik ölçütleri,  tercih sebepleri 
arasında önemli bir faktör oluşturmuştur. Olimpiyat oyunlarının sadece fırsatları ile değil, aynı zamanda 
tehditler de içerdiği göz önünde bulundurulmalı ve maliyetleriyle beraber ele alınmalıdır. Aşağıda 
olimpiyat köyleri hakkında genel görüş ve önerilere yer verilmiştir.  

• 1992 Barcelona Olimpiyatlarında, alt yapısı ve çehresi değişen kentin ileriki yıllarda turizm 
potansiyelin ciddi bir şekilde arttığı tespit edilmiştir[33]. 

•  1992 Barselona Olimpiyatları sonrasında kentin turizm gelirleri arttığı, yatırımların hız 
kazandığı tespit edilmiştir[34]. 

•  2000 Sydney Olimpiyatları'ndan 7 sene sonra yapılan bir analizde, Avustralya ekonomisine 
net zararın 2 milyar dolar olduğu hesaplanmıştır. 

• 2004 Atina Olimpiyatları'nın başlangıçta 4.5 milyar euro olarak hesaplanan maliyeti 
yaklaşık 8.9 milyar Euro’ya ulaşmıştır. 

•  2008'de Pekin'deki olimpiyat oyunlarına Çin hükümetinin yaptığı 38 milyar dolar 
civarındaki müthiş harcama çok büyük sosyal tepkiye sebep olmuştur[33]. 

• 2012 Londra Olimpiyatları'nın 19 milyar dolara ulaşan mali portresi kısa vadede İngiliz 
ekonomisinde beklenen gelişmeyi sağlamamıştır[34]. 

• Böyle büyük organizasyonların yapılması, turizm, yiyecek-içecek hizmetleri ve inşaat 
faaliyetlerini arttırmakla beraber istihdam olanakları da sağlamaktadır. 

•  Spor etkinlikleri düzenlenen şehirler; etkinliğin düzenleneceği bölgenin turistik ve 
ekonomik katkısının yanında, medya ilgisine de ulaşmayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla “pozitif imaj” 
şehirleri daha cazip hale getirmekle birlikte yatırım fırsatları da sağlamaktadır. 

Sonuç olarak; Oyunlara ev sahipliği yapan kentler için ciddi bir gelir ve gelişim fırsatı olması kent 
kimliğine ve istihdam anlamında kent ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı açıktır. Olimpiyat 
köyleri; kültürel, bilimsel, ekonomik pek çok etki unsurunun bir arada yer aldığı önemli bir platform 
durumuna gelmektedir. Bu durumda Peyzaj mimarlığı mesleğinin olimpiyat köylerinin çevre 
tasarımında etkin rol oynaması da önemlidir. Geleneksel ya da modern tasarım konseptlerinin 
oluşturulması, açık alanları, güvenliği ve otopark alanları ile kentin kimliğine katkı sağlayacak 
çalışmaların yapılması Ülkesel ve bölgesel ölçekte olimpiyat köylerinin etkisini arttıracaktır. 
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