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2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev 
sahipliği için Đstanbul, Tokyo ve Madrid 
resmî 'aday' şehir statüsü kazandı. 

Kapalı oylama sonucu çıkan kararı, 
Kanada'nın Quebec City kentinde 
düzenlenen Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi toplantısında IOC Medya 
Direktörü Mark Adams ve Olimpiyat 
Oyunları Direktörü Gilbert Felli açıkladı. 
Bakü ve Doha elemeyi geçemezken Türkiye, tarihindeki 5'inci başvurusunda ilk defa teknik 
puanlamayı geride bıraktı. Gelinen son aşamada yeni bir yarış yaşanacak. Madrid ve Tokyo 12'de 12, 
Đstanbul ise 12'de 11 olumlu görüş aldı. 3 adayın desteklediği Doha sıcak iklim ve Katar 2022 Dünya 
Kupası'nı almasından ötürü elendi. 7 Eylül 2013'te, Arjantin'de yapılacak ikinci ve son oylamaya 
kadar Đstanbul, Tokyo ve Madrid'le mücadele edecek. Türkiye, 15 aylık süreçte dünyanın en büyük 
spor organizasyonunu Đstanbul'a getirmek için çalışacak. Gelişme, Türk kafilesini sevince boğarken, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat mutlu haberi Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'la paylaştı. 
ABD'de bulunan Gül'ün başarı için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyleyen Arat mutluluktan 
ağladı. Đstanbul 2020 spor elçileri Hidayet Türkoğlu ve Neslihan Darnel ise IOC delegeleri ve 
basının ilgi odağı oldu. NBA takımlarından Orlando Magic'te forma giyen milli basketbolcumuz 
Hidayet Türkoğlu, "Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum." dedi. Milli voleybolcumuz 
Neslihan Darnel ise Türkiye'nin daha çok çalışması gerektiğine dikkati çekti. TMOK Başkanı Uğur 
Erdener, sonucun sürpriz olmadığını kaydetti. Đstanbul'un olimpiyatları alması halinde, bir ilkin 
yaşanacağını bildiren TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, "Đstanbul 2020'yi kazanırsak, 
olimpiyatlar ilk kez bir Müslüman ülkede düzenlenmiş olacak." diye konuştu. Uzun yıllardan beri 
Đstanbul'un olimpiyatlara aday olma konusunda attığı adımların somut bir sonuca geldiğini belirten 
Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise şunları kaydetti: "Đnşallah adaylığı da 
tescillenir. Böylece iki kıtanın buluştuğu, gerçekten bir buluşma kenti olan bu şehirden, bütün 
sporcular bir araya gelerek dünyaya barış mesajını sporun centilmenlik duygularını, kardeşlik ve 
sevgiyi dünyaya yansıtırız." spor servisi 
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