
SPOR İSTANBUL
SOSYAL ETK İ ARAŞTIRMASI

ve
RAPORU



Spor İstanbul Sosyal Etki Araştırması 2020 

AMAÇ 
•Spor İstanbul’un sunduğu hizmetlerin ve 

yürüttüğü faaliyetlerin kalitesini geliştirmek

•Nihai faydalanıcıları üzerindeki etkilerini 

ölç mek

TARİH :

20 Temmuz - 1 Eylül 2020 
araştırma 

PAYDAŞLAR 
•Tesis üyeleri 

•Engelli ç ocuk üyeler 

•Etkinlik katılımcıları 

•Gönüllüler 

•Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

Hazırlık K ursu öğrencileri

•Eğitmenler

Metodoloji



Spor İstanbul Sosyal Etki Araştırması 2020 

Sosyal Etki Anketi

Gönüllüler 3,500 221 %6,3

Paydaş
Grubu

Mevcut K ayıtlı
Üye Sayısı

Anketi Dolduran
K işi Sayısı

Ulaşma
Yüzdesi

Üyeler 473,000 6,822 %1,4

Etkinlik

K atılımcıları
116,226 1,095 %0,94

BESYO 178 19 %11

Engelli Çocuklar 3,400 115 %3,3

Eğitmenler 600 400 %67



Spor İstanbul  Sosyal Etk i Araştırması 2020 

Spor yapma bilincini ve farkındalığının

artması

Spor yapma bilincinin ve 

farkındalığının artması

Engeli nedeniyle hareket kabiliyeti sınırlı olan

bireylerin egzersiz vasıtasıyla fiziksel kabiliyetlerini

artırma

Spor sevgisi kazanma Mesleki yaşama katkı

sağlanması

Mesleki gelişime katkı sağlanması

Spor sevgisi kazanma Spor sevgisi kazandırılması Engeli nedeniyle hareket kabiliyeti sınırlı olan

bireylerin egzersiz vasıtasıyla zihinsel kabiliyetlerini

artırma

Kişisel gelişime ve zihinsel

sağlığa katkı sağlanması

Kişisel gelişime katkı

sağlanması

Kişisel gelişime katkı sağlanması

Gönüllülük bilinci ve ruhunun gelişmesi Gönüllülük bilinci ve ruhunun gelişmesi Engelli bireyin sağlık durumunda iyileşme yaşanması Gönüllülük bilinci ve ruhunun

gelişmesi

Gönüllülük bilinci ve ruhunun

gelişmesi

Gönüllülük bilinci ve ruhunun gelişmesi

Sosyal iletişimin ve sosyal hayatın gelişmesi Sosyal iletişimin ve sosyal

hayatın gelişmesi

Engelli bireyin hayata tutunması ve sosyalleşmesinin
sağlanması

Sağlık durumunda iyileşme yaşanması İyi alışkanlıklara yönelmenin

desteklenmesi

Engelli bireyin ailesinin bakış açısını geliştirme ve sosyal

yaşamına katkı sunma

İyi hissetme halinin artması Kendi Potansiyelini Keşfetme Kendi Potansiyelini Keşfetme

Huzur artışı İyi hissetme halinin artması

İyi alışkanlıklara yönelmenin

desteklenmesi

Obezitenin azalması

Profesyonel yaşama katkı sağlanması

Sağlık harcamalarında düşüş sağlanması

Paydaşlar iç in Belirlenen Etki Göstergeleri

Üyeler Etkinlik Katılımcıları Engelli Çocuklar ve Aileleri Gönüllüler BESYO Eğitmenler



Temel

Demografik

Göstergeler



%43

%74
%61

%48

%56 %26 %39 %52

Tesis Üyeleri Etkinlik 
Katılımcıları

Gönüllüler Toplam

Erkek Kadın

%54 %57

%33

%54

Tesis Üyeleri Etkinlik 
Katılımcıları

Gönüllüler Toplam

Evli

%91
%90

%97

%91

Tesis Üyeleri Etkinlik 
Katılımcıları

Gönüllüler Toplam

Lise ve Üstü Eğitim Düzeyi

%10

%25

%31

%13

Tesis Üyeleri Etkinlik 
Katılımcıları

Gönüllüler Toplam

Lisanslı Sporcu

Paydaşların %52’si kadın, %54’ü evlid ir. 
Gönüllülerin %67’si bekar, %97’si en az lise mezunu ve %31’i lisanslı sporcudur.



%60’ı 30-45 yaş arasındadır. Gönüllüler daha genç yaş grubunda yoğunluk varken

(30 yaş altı %44), etkinlik katılımcılarının 35 yaş üstü ağırlığı (%71) dikkat çekici. 
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Tesis Üyeler i Etk inl ik  Katıl ımc ılar ı Gönül lü ler Toplam

Diğer

65

55-64

45-54

35-44

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

0-9



%50

%20

%52

%46

%35

%29

%26 %34

%11

%24

%11
%13

%4 %27 %11 %7

Tesis Üyeleri Etkinlik Katılımcıları Gönüllüler Toplam

0-2.999 TL 3.000-5.999 TL 6.000- 9.999 TL 10.000 TL ve üzeri

%35

%65

%65 %35

KADIN ERKEK

ÇALIŞAN ÇALIŞMAYAN

Çalışmayan kadın oranı %65’tir. Erkeklerin %65’i ise çalışmaktadır.

Ana paydaşların %46’sı 3.000 TL altı , etkinlik katılımcılarının %51’i 6.000TL üzeri gelire sahiptir.



%40

%25

%34

%38

%16
%34

%32

%19

Tesis Kullanıcıları Etkinlik Katılımcıları Gönüllüler Toplam

Arkadaş Çevresi Medya ve Sanal Platformlar

Spor İstanbul’u paydaşlar en ç ok arkadaşlarından (%38) duyarak gelmişlerd ir. 

Tesis kullanıcılarına tavsiye (%40) daha etkili iken, d iğer katılımcılarda medya ve sanal 

platformların etkisi (%34) daha yüksektir.



Tesis Üyeleri, Etkinlik

K atılımcıları ve

Gönüllüler Temel

Demografik Göstergeler



32 farklı branşta katılımcıların yarısı birden fazla (1.5) branşa katılıyor. 

Branş seçiminin %83’ü ilk 5 branşa aittir.
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Yüzme Fitness Pilates Tenis Futbol Basketbol Aerobik Masa tenisi Buz Pateni Jimnastik Voleybol Atletizm Tekvando Kick Boks Okçuluk



%88

%58

%2

%42 %40

%12 %42 %98 %58 %60

FUTBOL TENİS PİLATES FİTNESS YÜZME

Kadın

Erkek

Kadın ve erkeklerin birbirine en yakın seçim yaptıkları branşlar yüzme 
ve fitness, en yoğun farklılık ise pilatestedir.
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YÜZME FITNESS PİLATES TENİS FUTBOL

65 ve üstü

55-64

45-54

35-44

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

0-9

Tenis ve pilateste branşlarında 30 yaş üzeri paydaş oranı %74, 
Futbolda ise 15 yaş altı paydaş oranı %25 ile diğer branşlardan farklılaşmaktadır.



%54
%57 %59

%51

%57

%46 %43 %41 %49 %43

FUTBOL TENİS PİLATES FİTNESS YÜZME

Bekar

Evli

Bekar üyeler fitness(%49) ve futbol(%46) seçiminde diğer branşlara

göre daha baskınlar.



%26

%7
%10 %11

%16

%74 %93 %90 %89 %84

FUTBOL TENİS PİLATES FİTNESS YÜZME

Lise ve Üstü

Lise Altı

Futboldaki lise altı eğitimi (%26) olan üyelerin seçimi diğerlerine göre farklıdır.

Teniste de lise üstü eğitime (%93) sahip üyeleri seçimi göze çarpmaktadır.



Tenis üyelerinin %23’ü 6.000 TL üstü, pilates üyelerinin %92’si 6.000 TL altı 
gelire sahiptir.

%49 %52 %54

%30
%40

%36
%35 %36

%37

%39

%11 %9 %8

%23

%14

%3 %3 %2 %11 %7

YÜZME FİTNESS PİLATES TENİS FUTBOL

10.000TL ve Üzeri

6.000-9.999

3.000-5.999

0-2.999



Popüler 5 Branş Üyelerinin Demografik Bilgileri

%82

%38

%1

%38

%32

%18

%62

%99

%63

%68

FUTBOL

TENİS

PİLATES

FİTNESS

YÜZME

20-24 Yaş Grubu

Erkek Kadın

%98

%60

%4

%54

%50

%2

%40

%96

%46

%50

FUTBOL

TENİS

PİLATES

FİTNESS

YÜZME

0-19 Yaş Grubu

Erkek Kadın



Tesis üyeleri en çok sağlıklı yaşama (%33) motivasyonu ile tesislere geliyor.

Tesis Üyeleri Spor İstanbul’a Gelme Amacı (Motivasyon)

%33

%30

%14

%10

Sağlıklı yaşamak

Kendini daha iyi hissetmek

Sosyalleşmek

Eğitim almak



Spor İstanbul’un Üyeler Üzerinde Yarattığı Değişimler

Spor İstanbul'un Üyeleri Üzerindeki Önemli Etkileri

Spora daha fazla zaman 

ayırmaya başladılar.

%89

Yakın çevrelerini de spora

yönlendirmeye başladılar.

%91

Daha zinde ve dinamik

hissediyorlar.

%96

Genel sağlık durumlarında
iyileşme yaşadı. 

%87

Kendine güvenleri gelişti. 

%91
Stresleri azaldı. 

%93
Hayattan keyif aldıkları

anlar arttı.

%91

Daha sağlıklı beslenmeye
başladılar. 

%83

Sosyalleştiler ve kendilerini
geliştirebilecekleri bir sosyal çevre

edindiler. 

%74



%17

%49

%57

%58

%73

Gönüllü faaliyetlere katılmak

Eğitim almak

Sosyalleşmek

Kendini daha iyi hissetmek

Doktor Tavsiyesi

Engel l i ç oc uk üyeler in gelme nedeninde dok tor tavsiyesi (%29) dikkat çekmektedir.

Engelli Çocuk Üyeler Spor İstanbul ’a Gelme Amac ı



Spor İstanbul'un Engelli Çocuk Üyeler ve Ebeveynleri Üzerindeki Önemli Etkileri

Ebeveynler, benzer sorunları
yaşayan başka ailelerin de 

olduğunu fark ettiler. 

%88

Boş zamanlarını daha verimli
geçirmeye başladılar ve yaşam

kaliteleri arttı. 

%88

Ebeveynler, çocuklarının

kapasite ve becerilerinin

farkına vardı.

%89

Daha kuvvetli bir vücuda

sahip oldular.

%91

Vücut dirençleri arttı.

%88

Öz bakım becerileri gelişti.

%83

Genel sağlık durumlarında

iyileşme yaşadı.

%81

Kendilerine güveni gelişti.

%90

Sosyalleştiler, yeni arkadaşlar

edindiler ve grup davranışını

öğrendiler

%87

Engel l i Çoc uk Üyeler ve Ebeveynler inde Yarattığ ı Değişimlerde ç ocukların kapasitesinin

farkına varılması ve yalnız olmadıklarını farketme sonuc u olduk ç a ç arpıc ıdır .



%4

%11

%19

%19

%23

%31

Diğer

Sporcu Olmak

Gönüllü Faaliyetlere Katılmak

Sosyalleşmek

Sağlıklı Yaşamak

Kendini Daha İyi Hissetmek

Etkinlik K atılımcılarının Spor İstanbul Etkinliklerine K atılma Amaç ları

Etk inl ik k atıl ımc ılar ının %31’i kendini daha iyi hissetmek amacıyla etkinliklere katılıyor.



Spor İstanbul Etkinliklerinin Etkinlik K atılımcıları Üzerinde Yarattığ ı

Önemli Değişimler

Yakın çevrelerini de spora

yönlendirdi. 

%89

Spor aktivitelerinin toplumsal

bütünleşmeyi sağladığını fark etti. 

%92

Kişisel disiplin kazandı. 

%84

Aynada kendine baktığında olumlu

değişimler görüyor. 

%88

Sporun sosyalleşmesine katkı

sağladığını düşünüyor. 

%91

Kendine güvenleri gelişti. 

%90

Spora daha fazla zaman 

ayırmaya başladı. 

%90

Daha zinde ve

dinamik hissediyor.

%93

Etkinlik katılımcıları %92’si spor aktivitelerinin toplumsal bütünleşme sağladığını

farketmesi oldukça çarpıcı



%35

%23

%18

%17

%3 %2%2 %0

İstanbul Maratonu

İstanbul Yarı Maratonu

Maraton/ Yarı Maraton Fuarı

İstanbul'u Koşuyorum Etapları

Kent Orman Maraton Şampiyonları

İstanbul Çocuk Maratonu

Uluslararası Su Sporları Festivalleri

Diğer

Gönül lü ler in Görev Aldığ ı Spor İstanbul  Etk inl ik ler i

Gönüllülerin %58’i İstanbul Maratonu / Yarı Maratonuna k atılmıştır .



Spor İstanbul’un Gönüllüler Üzerinde Yarattığ ı Önemli Değişimler

Organizasyon, iletişim ve sorun

çözme becerileri gelişti.  

%88

Hayattan aldıkları zevk arttı. 

%95

Başka kurumlarda da 

gönüllü olarak görev almak

istiyorlar. 

%88

Spora ayırdıkları zaman arttı.

%30

Gönüllü olmak
mutluluk veriyor. 

%94

Kendine ve insanlara
duydukları güven artarken

sosyalleştiler. 

%89

Gönüllülerin %89’unun kendine ve insanlara duydukları güven artmıştır.



%76

%35

%24

%18

%12

%41

%6
%47 %35

%0 %6 %0

Spor Akademisine girmemi sağladı. İş bulmamı sağladı. Belirli bir branşta uzmanlaşmamı
sağladı.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

BESYO Hazırlık K urslarına K atılan Öğrencileri Mesleki Yaşama Hazırlama

Bu soruya c evap veren 17 k iş i olduğundan genel yorum yapmak iç in yeter l i data oluşmamıştır .



Spor İstanbul’un BESYO Hazırlık K urslarına K atılan Öğrenciler Üzerinde

Yarattığ ı Değişimler

Hayata karşı daha olumlu bir bakış

açısı geliştirdiler.

%89

Organizasyon ve iletişim becerilerini

geliştirirken sorun çözme yetisi

kazandılar.

%100

Bırakamadıkları kötü

alışkanlıklarından kurtulmaları

kolaylaştı. 

%65

Sosyalleşerek kaliteli arkadaşlıklar

edinmeye başladılar. 

%82

Kendilerine güvenleri arttı. 

%95

Kapasitelerinin yeteceğini

düşünmedikleri şeyleri

başarabileceklerini anlamalarını ve 

kişisel başarı hissini duyumsamalarını

sağladı. 

%94

Zor bir iş veya durumla karşılaştıklarında, 

onu gerçekleştirene kadar veya onun

üstesinden gelene kadar çabalama ve 

mücadele ruhu kazandırdı. 

%94

BESYO Öğrencilerinin %94’ünün düşündükleri kapasitelerinin üzerine çıktıkları görülmüştür.



%45

%37
%42

%28

%46 %49 %45
%54

%7 %13 %11 %16

%2 %2 %2 %2

Mesleki gelişimime katkı sağladı. İş motivasyonumu arttırdı. Yaptığım işe duyduğum sevgiyi
arttırdı.

Kendimi gerçekleştirmeme katkı
sundu.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Eğitmenler in Meslek Hayatlar ında Yaşadık lar ı Değiş imler

Eğitmenler aşağıdaki sorulara en düşük %80 oranla (kesinlikle) katıldıklarını belirtmişlerdir.



Spor İstanbul'un Eğitmenler Üzerindeki Önemli Etkileri

Mesleki gelişimine katkı sağladı.  

%91
Yaptığı işe duyduğu sevgi arttı.

%88

Başarı hissini duyumsamasını

sağladı. 

%84

Farklı hassasiyeti olan gruplarla

çalışma becerisi kazandı. 

%94

İş motivasyonu arttı.

%86
Kendini gerçekleştirmesine

katkıda bulundu. 

%81

Sağlık problemleri azalırken yaşam

kalitesi arttı. 

%80

Zaman yönetimi ve sorun çözme

becerilerini geliştirdi. 

%90

Eğitmenlerin %94’ü farklı hassasiyeti olan gruplarla çalışma becerisi kazandı.



Spor İstanbul Performans

ve Memnuniyet Göstergeleri



%46
%43 %42

%37
%43

%36

%46 %47

%43

%49
%15 %10 %9

%16

%6

%3 %2 %2 %3 %1

Tesise ulaşım
kolaydır.

Tesis temizdir. Tesisin fiziki
koşulları iyidir.

Tesisin
havalandırması

iyidir.

Tesisin
aydınlatması iyidir.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Tesisler in fiziksel koşulları yük sek oranda beğenilmektedir. 

Spor İstanbul  Tesis Üyeler inin Performans Değer lendirmeler i (Tesisler )  



%38
%35 %36

%50
%49 %46

%9 %13 %14

%3 %4 %4

Tesis güvenlik görevlililerinin
yaklaşımı olumludur.

Tesis idarecilerinin tutum ve
davranışları olumludur.

Eğitmenlerin tutum ve davranışları
olumludur.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Spor İstanbul Tesis Üyelerinin Performans Değerlendirmeleri (Çalışanlar ve Eğitmenler) 

Spor İstanbul güvenlik görevlilerinin yaklaşımları diğer çalışanlara göre daha olumlu

değerlendirilmiştir.



%90
%92 %93

Alldığım hizmetlerinden genel olarak 
memnunum.

Başkalarına da tavsiye ediyorum. Üyeliğim bittikten sonra tekrar üye olacağım.

Spor İstanbul Tesis Üyelerinin Performans Değerlendirmeleri (Memnuniyet ve Tavsiye)  

Üyel iğ i yenileme isteği %93’tür .



%38
%43

%39 %40

%30

%39

%46 %51
%47

%35

%19

%11 %9 %10 %30

%4 %1 %1 %3 %5

Tesise ulaşım kolaydır. Tesis temizdir. Tesisin fiziki koşulları
iyidir.

Tesisin havalandırması
iyidir.

Tesisin aydınlatması
iyidir.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Engelli Çocuk Üyelerin Performans Değerlendirmeleri (Tesisler) 

Engelli ç ocuk üyeler tesise ulaşım k onusunda diğer paydaşlara göre

daha düşük puanlama yapmıştır.



%38 %40 %38

%53 %49 %54
%7 %9 %6

%3 %2 %3

Tesis idarecilerinin tutum ve
davranışları olumludur.

Eğitmenlerin tutum ve davranışları
olumludur.

Eğitmenler alanlarında yetkin
kişilerdir.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Engelli Çocuk Üyelerin Performans Değerlendirmeleri (Çalışan ve Eğitmenler) 

Engelli ç ocuk üyeler genel olarak eğitmen ve idarecilere karşı olumlu görüş bildirmişlerdir.



%37

%46
%52

%55
%46 %42

%5 %4 %4

%3 %3 %2

Aldığım hizmetten genel olarak memnunum. Başkalarına da tavsiye ediyorum. Üyeliğim bittikten sonra tekrar üye olacağım.

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum

Engelli Çocuk Üyelerin Performans Değerlendirmeleri (Memnuniyet ve Tavsiye) 

Engelli ç ocuk üyeler memnuniyeti (%37) daha az puanlasada tekrar üye olma (%52)

konusunda daha istekliklerdir.



%90 %91 %91

Etkinlik başında yapılan bilgilendirmeler yeterlidir. Kayıt işlemleri çabuk ve sorunsuz bitmektedir. Kayıt ve etkinlik başında yapılan iletişim iyidir.

Etkinlik K atılımcıları Performans Değerlendirmeleri (Etkinlik Öncesi) 

Etk inl ik k atıl ımc ılar ı etkinlik öncesi süreçten genel olarak memnundur.



%87

%84

%76

%89
%90

Etkinlik esnasında

yönlendirmeler yerinde ve 

zamanında gerçekleştirmiştir. 

Etkinliklerdeki su

istasyonları yeterlidir.
Etkinliklerdeki yiyecek

ve içecek yeterlidir.

Etkinlik sırasında

hijyen koşulları

uygundur.

Etkinlik sırasında

güvenlik yeterlidir.

Etkinlik K atılımcıları Performans Değerlendirmeleri (Etkinlik Sırasında) 

Etk inl ik  k atıl ımc ılar ı etkinlik sırasında en düşük yiyecek & iç ecek yeterliliğ ini (%76)

puanlamışlardır.



TEŞEK K ÜRLER


