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Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan 
önlemler altında 4 – 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin’in Beijing kentinde gerçekleştirildi� 
Oyunlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) şemsiyesi altında, Çin Hükümeti ve Beijing 
Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi (BOCOG) ortak çalışması ile organize edildi� 
BOCOG Başkanı olarak daha önce kentin belediye başkanlığı görevini de yürütmüş olan Cai 
Qi görev yaptı� Beijing, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan ilk kent oldu�

Oyunlara 91 ülkeden 2�876 sporcu katılırken, katılan sporcuların yüzde 45’i kadın 
sporculardan oluştu ve tarihte en yüksek kadın sporcu katılımına ulaşılan Kış Olimpiyatları 
oldu� 1 milyon başvuru arasından seçilen yaklaşık 19�000 gönüllünün yer aldığı Oyunlarda 
1�952 akredite edilmiş basın mensubu görev yaptı�

7 spor dalında, 15 disiplinde gerçekleştirilen Oyunlara Türkiye, 4 disiplinde, 3 kadın, 4 erkek 
toplam 7 sporcu ile katılım sağladı�

Kısa Kulvar Sürat Pateni sporcumuz Furkan Akar Beijing 2022’de ilk 8’e girerek Kış 
Olimpiyat Oyunları tarihimizdeki en iyi dereceyi Olimpiyat 6� sı olarak elde etti�

GENEL BİLGİLER
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Türkiye Oyunlara 3 kadın, 4 erkek toplam 7 sporcunun yanı sıra 9 idareci, antrenör ve sağlık 
görevlisi ile birlikte toplam 16 kişilik kafileyle katıldı�

TMOK Spor Direktörü Yusuf Erdem Doğan Kafile Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Necati Kaplan 
ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto Genel İdareci olarak kafilemizde görev 
yaptılar�

KAFİLEMİZ
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Berkin USTA E Alp Disiplini Sporcu

Özlem ÇARIKCIOĞLU K Alp Disiplini Sporcu

Fatih Arda İPCİOĞLU E Kayakla Atlama Sporcu

Ayşenur DUMAN K Kayaklı Koşu Sporcu

Özlem Ceren DURSUN K Kayaklı Koşu Sporcu

Yusuf Emre FIRAT E Kayaklı Koşu Sporcu

Furkan AKAR E Kısa Kulvar Sürat Pateni Sporcu

Muhammed AYAZ E Alp Disiplini Antrenör

Nejc FRANK E Kayakla Atlama Antrenör

Fikret ÖREN E Kayaklı Koşu Antrenör

Haydar ÇETİNKAYA E Kayaklı Koşu Antrenör

Artur SULTANGALIYEV E Kısa Kulvar Sürat Pateni Antrenör

Gökhan KOÇAK E Kısa Kulvar Sürat Pateni Fizyoterapist

Yusuf Erdem DOĞAN E Genel Kafile Başkanı

Necati KAPLAN E Genel Genel İdareci

Ali OTO E Kayak Federasyonu Federasyon İdarecisi
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Tarihimizde ilk kez katılım hakkı elde ettiğimiz Kısa Kulvar Sürat Pateni’nde ülkemizi 
Furkan Akar temsil etti� 1000m mesafesinde dünyanın en iyi 32 sporcusu arasına girmeyi 
başararak kota kazanan Furkan, bir ay içerisinde yapılan ve dünyanın en iyi sporcularının 
katıldığı 4 farklı yarıştan oluşan Dünya Kupası serilerinde aldığı sonuçlarla bu hakkı elde 
etti� Bu açıdan bakıldığında, daha önce başarı geleneğimizin olmadığı bir spor dalında bunu 
başarması ayrıca büyük bir başarı oldu�

Oyunlarda eleme ve çeyrek final serilerinde yarış esnasında önünde yer alan sporcuların 
düşmesinin de avantajını kullanarak yarı finale yükselmeyi başaran Furkan, yarı final 
sonrası B finaline kaldı� B finalini ikinci, Oyunları ise genel sıralamada 6� sırada bitirerek Kış 
Olimpiyatları tarihimizin en başarılı derecesini böylelikle elde etmiş oldu�

Yarış içi taktiklerin çok önemli olduğu, rekabetçi yarışlarda sporcularının birbirlerine 
temaslarının ve buna bağlı olarak düşüşlerin çok sık olduğu Kısa Kulvar Sürat Pateninde 
sporcumuz ve antrenörünün bu anlamda çok iyi sınav verdiğini söylemek mümkün�

KISA KULVAR SÜRAT PATENİ

TEAM TÜRKİYE PERFORMANSLARI

Furkan AKAR
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2019 yılında EYOF’ta iki madalya kazanarak bu alanda da tarihte bir ilki başaran Furkan, 
ev sahibi olduğumuz Erzurum EYOF dışında ilk madalyalarımızı ülkemize kazandırmış 
ve yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermişti� Aradan geçen 3 sene sonunda ilk 
Olimpiyat tecrübesini 19 yaşında yaşayan ve Olimpiyat tarihimizin en iyi derecesini elde 
eden sporcumuzun gelecek Oyunlarda bu başarısını bir üst seviyeye çıkarması hedef olarak 
belirlenmelidir�

Kendisi de uzun yıllar en üst seviyede Kazakistan adına yarışmış başarılı eski bir sporcu 
olan Milli takım antrenörü Artur Sultangaliyev’in Furkan’ın gelişiminde önemli bir 
paya sahip olduğu gözlemlenmiştir� Yine teknik ekipte yer alan fizyoterapist Gökhan 
Koçak’ın tüm faaliyetlerde takımla beraber olması ve Olimpiyat kafilesinde yer alması da 
sporcumuzun performansını artıran etkenlerden biri olmuştur�

Pyeongchang 2018 sonrası yeni federasyonun yaptığı doğru planlama ve teknik ekip 
seçimleri Beijing 2022’de elde edilen başarıda büyük pay sahibi olmuştur� Gelecek 
Oyunlarda sürdürülebilir başarının sağlanması için teknik ekibin genişletilmesi, antrenör ve 
fizyoterapistin yanı sıra takımla beraber tam zamanlı çalışacak spor psikoloğu, beslenme 
uzmanı ve atletik performans uzmanlarının görevlendirilmesi en önemli gereklilik olarak 
görülmektedir�

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları için belirlenecek sportif hedefler ise, 500m 1000m 
ve 1500m mesafelerinin tamamında, erkeklerde takım halinde ve kadınlarda ilk katılım 
haklarının elde edilmesi olacaktır�
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Fatih Arda İpcioğlu, Pyeongchang 2018’de tarihimizde ilk kez katıldığımız Kayakla 
Atlamada Beijing 2022’de ikinci kez ülkemizi Olimpiyatlarda temsil etti� Pyeongchang 
2018’de yarışmaları son sıralarda tamamladıktan 4 yıl sonra Beijing 2022’de önemli 
bir gelişim gösteren Arda, Normal Tepe ve Büyük Tepe yarışmalarının her ikisinde de 
elemeleri geçti ve ilk 40 sporcu arasında yarışmaları tamamladı�

COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 ve 2021 yıllarında uzun süre atlayış 
gerçekleştiremeyen ve hazırlıkları önemli ölçüde sekteye uğrayan sporcumuz yine de bu 
dönemde çok sayıda ilki gerçekleştirdi� En üst seviye sporcularla birlikte kayakla atlamanın 
en prestijli organizasyonları olan Dünya Kupalarında ve 4 Tepe Turnuvasında yarışan Arda, 
ilk Dünya Kupası puanlarını aldı ve pek çok kez ilk 30 sporcu arasına girmeyi başardı�

Yeni antrenörü Sloven Nejc Frank ile Oyunlara hazırlanan ve çoğunlukla Slovenya’da kamp 
yapan sporcumuz bu süreçte Erzurum’da bulunan Kayakla Atlama Kulelerinden, tesislerin 
atlayışlar için elverişli olmaması sebebiyle yararlanamadı� Slovenya’nın stratejik konumu 
sayesinde çevre ülkelerdeki çok sayıda üst düzey yarışmaya katılması olumlu olurken, 
Erzurum’da geçirdiği sürede atlayış yapamaması hazırlıklarına olumsuz olarak yansıdı�

KAYAKLA ATLAMA

Fatih Arda İPCİOĞLU
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Milano-Cortina 2026’da bu spor için zirve performansına ulaşabileceği bir yaş olan 28’inde 
olacak Arda’nın ilk 20 sporcu arasına girmesi en gerçekçi hedef olarak görülmektedir� 
Kayakla atlamada en üst seviyede bulunan 20 sporcunun performanslarının günden güne 
değişkenlik gösterdiği ve genelde madalya kazanan sporcuların bu sporcular arasından 
çıktığı göz önünde bulundurulduğunda Arda için en önemli hedef bu sporcular arasında 
istikrarlı bir şekilde yer alması olmalıdır�

Sürdürülebilir başarı için federasyon tarafından planlanması gereken en önemli konu teknik 
ekibin genişletilmesi olmalıdır� Nejc Frank’e yardımcı olacak ikinci bir yabancı antrenörün 
yanı sıra milli takımla beraber tüm yarışmalara gidecek tam zamanlı bir fizyoterapistin 
ekibe eklenmesi bu doğrultuda büyük önem arz etmektedir�

Arda’nın seviyesine yakın performans gösteren büyükler seviyesinde iki sporcumuz 
daha bulunurken, maalesef bu sporcuların arkasından gelen potansiyelli genç sporcu 
bulunmamaktadır� Eski milli sporculardan oluşacak ve koordineli olarak Nejc Frank 
ile çalışacak genç Türk antrenörler görevlendirilmeli ve böylelikle genç sporcuların 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır�
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Beijing 2022’de Berkin Usta ilk kez ve Özlem Çarıkcıoğlu ikinci kez ülkemizi Olimpiyatlarda 
temsil etti� Sporcularımız yarışma sonuçlarında 90’a yakın sporcu arasından ilk 50 sporcu 
arasına girdiler� Ancak çok sayıda sporcunun iyi dereceler elde etmek ve madalya şansınını 
kovalamak için risk aldıkları ve bazılarının yaptıkları hatalarla yarışma dışında kaldıkları 
gözlemlendi� Bu anlamda bakıldığında sporcularımızın Oyunlar’a bizim sporcularımız gibi 
ülke kotası ile gelen diğer sporcuların yaptığı şekilde yarışmayı tamamlamak için fazla risk 
almadıkları görülmüştür�

Her ne kadar sonuçlara bakıldığında toplam sporcu sayısına göre iyi bir derece elde edilmiş 
gibi görünse de, sporcularımızın kendileri gibi dünya sıralamasının gerilerinde yer alan 
sporculara yakın sıralamada ve derecelerle yarışmalarını tamamladıkları gözlemlenmiştir�

ALP DİSİPLİNİ

Berkin USTA
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Alp Disiplini kış sporları arasında rekabetin en yüksek olduğu spor dalı olarak dikkat 
çekmektedir� Kış sporları kültürü çok yüksek olan pek çok ülkenin bu spora yatırım yaptığı 
ve seviye olarak bizim sporcularımızla aralarında çok büyük fark olduğu yarışlar takip 
edildiğinde rahatlıkla fark edilmiştir�

Sporcularımızın uzun süreler yurt dışında en üst seviye yarışlarda, en iyi sporcularla ve en 
zorlu pistlerde yarışmaları ve burada kazanacakları tecrübeyi Olimpiyatlarda göstermeleri 
gerekmektedir� Federasyon tarafından yatırım yapılacak sporcular doğru belirlenmeli ve bu 
sporda yarışmacı olmak isteyen, hedef koyan ve motivasyonu yüksek genç sporcular küçük 
yaşlardan itibaren yetiştirilmelidir�

Özlem ÇARIKCIOĞLU
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Beijing 2022’de Yusuf Emre Fırat ve Özlem Ceren Dursun ilk kez ve Ayşenur Duman 
ikinci kez ülkemizi Olimpiyatlarda temsil etti� Sporcularımızın Oyunlardaki performansı 
beklentinin uzağında kaldı� Sprint yarışmalarında elemelerde elenen sporcularımızın 10 
km ve 15 km mesafe yarışmalarını ise güçlükle tamamladıkları ya da tamamlayamadıkları 
gözlemlendi�

Genel olarak yarışmaları Oyunlara ülke kotası ile katılan diğer ülke sporcuları ile birlikte 
son sıralarda tamamlayan sporcularımızın yüksek kondisyon ve dayanıklılık gerektiren, 
kış sporları arasında belki de en zorlu spor olan kayaklı koşuda fiziksel yeterlilikten uzak 
oldukları görüldü� Bu eksiklik sebebiyle yarışmalarda yorgunluk ve fiziksel zorlanmaya 
bağlı sorunlar yaşamışlar ve istedikleri performansları gösterememişlerdir� Kayaklı 
koşu yarışmalarında rekabetçi olabilmek için sporcularımızın seviye olarak ciddi şekilde 
geliştirilmeleri gerektiği sonucu çıkmıştır�

KAYAKLI KOŞU

Özlem Ceren DURSUN

12



Federasyon tarafından kayaklı koşu 
milli takımı için modern antrenman 
tekniklerinin kullanıldığı, kısa, orta 
ve uzun vadeli planlamalar yapılarak 
sporcularımızın üst düzey yarışmalarda 
rekabetçi şekilde yarışabilmeleri 
ilk hedef olarak belirlenmelidir� 
Bu doğrultuda, kayaklı koşuda 
geleneksel olarak başarı kazanan 
ülke antrenörlerinden destek 
alınmalı ve tüm planlamalar bu ekip 
tarafından hayata geçirilmelidir� 
Sporcular genç yaşlardan itibaren 
fiziksel kapasitelerinin gelişimi için 
çalıştırılmalı ve yoğun tempoda 
yapılan antrenmanlara dayanıklı hale 
getirilmelidirler�

Yusuf Emre FIRAT

Ayşenur Duman
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Kış sporları kültürünün halen gelişmekte olduğu ülkemizde son yıllarda tesisleşmeye 
önem verilmesi sayesinde tesis sayısı ve standardı yükselmiş ve önemli bir aşama 
kaydedilmiştir� Ancak antrenörlerimizin teknik yeterlilikleri ve modern antrenman 
metotlarının takip edilmesi konularında önlerinde kat etmeleri gereken halen çok önemli 
bir mesafe olduğu görülmektedir� Buna ek olarak mevcut sporcuların büyük bir bölümünün 
yeterli desteği alamadıkları düşüncesiyle spora yeteri kadar adanmışlık göstermiyor 
olmaları ve üniversite mezuniyetleri sonrası aktif sporculuk kariyerlerini sonlandırmaları 
hem sportif performans hem de jenerasyon devamlılığı konusunda problem yaratmaktadır�

Özellikle kış sporlarında sporcu havuzunun çok dar olması sebebiyle yetenek seçimi 
yapmak çok zor hale gelmektedir� Genç sporcuların fiziksel özelliklerine ve yeteneklerine 
göre spor dallarına yönlendirilmesi ve bu doğrultuda yetiştirilmeleri, kış sporlarında 
ülkemize Elit Seviyede (Olimpiyat Madalyası kazanmaya aday) sporcu kazandırılması için en 
önemli gereklilik olarak ön plana çıkmaktadır�

Bu Oyunlarda başarılı olan kısa kulvar sürat pateni ve kayakla atlama sporcularımızın 
sadece Erzurum şehrinden ve az sayıda sporcu arasından seçilmesi, Kayaklı koşu ve alp 
disiplininde milli sporcularımız arasında yapılan seçme yarışlarına çok az sayıda sporcunun 
katılması da sporcu havuzu konusunun ciddiyetini anlamak için yeterli olacaktır�

Sporcuların teknik ekip desteği olarak kısıtlı imkanlara sahip olması da bir başka sorun 
olarak ön plana çıkmaktadır� Beslenme konusunda bir uzman ile çalışılmıyor olması 
sporcuların antrenman ve yarışma performanslarını olumsuz etkilemektedir� Mental 
yönden arzulanan seviyeye gelmeleri adına, belli aralıklarla sabit bir spor psikoloğundan 
destek almalarının da pozitif bir katkısı olacaktır�

Olimpiyatlara gidecek kafilelerin belirlenmesi aşamasında dikkat edilmesi ve öncelik 
verilmesi gereken ilk konu fizyoterapistler olmalıdır� Sadece sakatlık sonrasında değil, 
tüm hazırlık önemi boyunca belli aralıklarla planlanacak ziyaretler ve yarışmalardan önce 
uygulanacak sakatlık önleyici yöntemlerin kullanılmasıyla sakatlık riskini en aza indirmek 
ve performanslarını en yüksek seviyeye çıkarmaları adına büyük önem taşımaktadır�

Federasyonlar içindeki yönetim kademesinde yaşanan iç anlaşmazlıkların sporcu, antrenör 
ve idarecilere yansıtılması, plansızlık ve yetki karmaşası gibi durumlar sebebiyle yapılan 
hazırlık ve çalışmaların sekteye uğraması da kış sporlarının ilerlemesi yolundaki en büyük 
engellerden biri olarak göze çarpmaktadır�

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
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Beijing 2022’ye katılım hakkı kazanamayan ancak son 8 senedir federasyon tarafından yapılan 
doğru planlamayla ilerleyen Curling milli takımlarımızın gereken desteğin verilmesi ile Milano-
Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılabilecek potansiyelde oldukları Olimpiyat Eleme 
Turnuvaların’da elde ettikleri derecelerden rahatlıkla anlaşılmaktadır�

Kızak spor dalında, çok pahalı bir yatırım olması sebebiyle dünyada az sayıda mevcut 
olan Kızak tesisinin ülkemizde olmaması sebebiyle sporcuların ve teknik ekibin bu tesisin 
bulunduğu Avusturya veya Almanya gibi ülkelerde uzun süreler kamp yapması gerekmektedir� 
Ancak federasyonun GSB’den bütçe onayı almakta zorluk yaşaması sebebiyle milli sporcular 
antrenman yapmak ve uluslararası yarışmalara katılmak konularında sıkıntı yaşamaktadır� 
Bu konunun çözüme kavuşması ile Kızak sporunda da yarışmacı sporcular yetiştirmek için 
çalışmalar yapılmalıdır�

Kış sporları Olimpik programında yer alan toplam 15 disiplinden 7’sinin Kayak Federasyonu 
bünyesinde bulunması bazı disiplinlere yeteri kadar konsantre olunamamasına sebep 
olmaktadır� Kar sporlarında başarılı bazı diğer Avrupa ülkelerinde federasyon sayısı yüksek 
tutulmuş ve bu sayede federasyonların disiplinlere odaklanması kolaylaştırılmıştır� Ayrı bir 
uluslararası federasyona sahip Biatlonun yanı sıra Alp Disiplini-Snowboard-Serbest Stil Kayak 
ve Kayakla Atlama-Kayaklı Koşu-Kuzey Kombine şeklinde disiplinlerin birbirleriyle olan yakın 
ilişkisi gözetilerek 3 farklı gruplama yapılması bu sorunun çözümü için bir yol olabilir�

Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Fakülteleri’nde kış spor dalları antrenörlüğü ve 
yöneticiliği bölümlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin arttırılması gerekmektedir� Bu 
bölümlerden mezun olan antrenör ve idarecilerin de ilgili federasyonların bünyesinde aktif rol 
alarak kış sporlarının gelişimine fayda sağlaması hedeflenmelidir�

Özellikle kışın uzun sürdüğü ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunan ilkokul ve 
ortaokul çağındaki öğrencilerin kış sporlarıyla tanıştırılmaları ve düzenli aralıklarla yapılacak 
özel faaliyetler ve projeler ile desteklenerek daha çok sayıda çocuğun yetenekleri ve ilgileri 
doğrultusunda kış sporları sporcusu olmasının, genç sporcu havuzunun gelişmesine büyük 
katkısı olacaktır�

Branşlarına göre ayrılan genç sporcuların okul ve spor hayatlarını bir arada yürütebilecekleri 
merkezlerde düzenli aralıklarla beslenme uzmanı, spor psikoloğu ve fizyoterapist/masör 
desteği alarak verimli bir çalışma dönemi geçirmeleri, sportif performanslarının gelişiminde 
hayati öneme sahiptir�
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Spor Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve 
Oyunlara katılacak ilgili Federasyonlar ile Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde iş 
birliği içerisinde oldu� Oyunlar öncesindeki hazırlıklar ve organizasyona destek kapsamında 
üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdi�

Bu çerçevede yapılan hazırlıklar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 Organizasyona ilişkin tüm teknik bilgilerin paylaşılması, belli aralıklarla güncellenen 
yarışma programında bulunan spor dallarına ait teknik kitapçıkların GSB Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Oyunlara katılım sağlayan ilgili Federasyonlara düzenli 
olarak iletilmesiyle sağlandı�

 COVID-19 salgını nedeniyle IOC ve Beijing Organizasyon Komitesi tarafından yayınlanan 
Oyunların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlamak için alınacak 
önlemleri ve uyulması gereken kuralları içeren Playbook kılavuzları yayınlandıkça 
Türkçe’ye tercüme edilerek ilgili paydaşlara iletildi�

 GSB ve Oyunlara katılacak tüm Federasyon yetkilileriyle bir toplantı düzenlenerek 
Beijing 2022 Organizasyon Komitesi’nin COVID-19 salgını nedeniyle oluşturduğu “My 
2022” telefon uygulaması ve uygulanacak sağlık takip sistemi tanıtıldı�

 Oyunlara katılacak sporcuların branşlarına göre yarışma kayıtları sisteme girildi ve 
kotalara göre kesin olarak katılacak antrenör, yönetici, sağlık ekibi isimlerinin onay 
işlemleri gerçekleştirildi�

 Oyunlara katılacak sporcu, antrenör, yönetici ve sağlık ekibinin akreditasyonları için 
gerekli bilgiler ilgili Federasyonlardan, GSB’den toplanarak akreditasyon sistemine 
girildi�

 Oyunlar programında yer alan her spor dalına ilişkin teknik kitapçıklar ve yararlı bilgiler 
ilgili antrenörlere e-mail olarak iletildi�

 Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Oyunlara katılacak 
kafilemizin uçuş planları oluşturuldu ve uçuş bilgileri Organizasyon Komitesinin ulaşım 
sistemine girildi�

 Beijing 2022 Organizasyon Komitesi ile online Delegasyon Kayıt Toplantısı (Delegation 
Registration Meeting) gerçekleştirilerek Kafilenin kesin listesi oluşturuldu�

 Oyunlara katılacak tüm idareci, antrenör ve sporculara ulaşım, konaklama, Sporcu 
Köyü, yarışma ve antrenman programı gibi konularda detaylı bilgiler içeren Beijing 2022 
bilgi notu, bavul etiketi, rozet, maske, ateş ölçer, oluşan hediye seti ile akreditasyon 
kartları teslim edildi� Ayrıca, banka bilgileri toplanarak harcırahları hesaplarına yatırıldı�

OYUNLAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
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TMOK, Beijing 2022 hazırlıkları kapsamında 2019 yılı Kasım ayından 2022 yılı Şubat 
ayına kadar olan süre boyunca, Buz Pateni Federasyonu, Curling Federasyonu, Kayak 
Federasyonu ve Kızak Federasyonu’ndan toplam 30 sporcuya aylık finansal destek sağladı�

Milli Takımlar Destekleri kapsamında ise Curling Federasyonu’na Karışık Çiftler takımımızın 
Olimpiyat Ön Eleme ve Olimpiyat Eleme Turnuvalarına hazırlık kamplarına destek olmak 
amacıyla 25�000 ABD Doları destek sağladı�

Böylelikle TMOK Olimpik Sporcu ve Milli Takımlar Destek Programları Beijing 2022 
kapsamında Türk sporuna sağladığı toplam finansal destek tutarı 404.500 ABD Doları’na 
ulaşmıştır�

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü de her zaman olduğu gibi Federasyonlara 
ve sporculara hazırlıkları için finansal destek sağlamıştır�

BEİJİNG 2022 TMOK DESTEK PROGRAMLARI
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TMOK Spor ve Kurumsal İletişim Departmanları Beijing 2022 öncesinde, hazırlıklarını 
Erzurum’da kamp yaparak sürdüren Milli Takımları ziyaret ettiler�

Antrenmanlar yerinde takip edilerek sporcuların performansları gözlemlendi ve 
antrenörleriyle birlikte Beijing 2022’deki beklentileri değerlendirildi�

Sporculara Olimpiyatlar’ın tarihi ve temsil ettiği değerler hakkında bilgilendirme yapıldı, 
Oyunlar’ın sporculara kazandıracağı uluslararası tecrübenin önemi vurgulandı�

Gerçekleştirilen 5 kamp ziyareti:

 14 Ekim – Erzurum – Curling Milli Takımları Olimpiyat Eleme Turnuvası

 20 Aralık – Erzurum – Kayakla Atlama Milli Takım Kampı

 27 Aralık – Erzurum – Alp Disiplini Milli Takımı Olimpiyat Seçme Yarışları

 28 Aralık – Erzurum – Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takım Kampı

 31 Aralık – Erzurum – Kayaklı Koşu Milli Takımı Olimpiyat Seçme Yarışları

MİLLİ TAKIM KAMP ZİYARETLERİ
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TMOK, SHGM, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili 
federasyonlarla koordineli bir çalışma içerisinde Oyunlar süresince Türkiye Kafilesi ile 
yakından ilgilendi ve oluşan aksaklıklara hızlı bir şekilde çözüm üretti�

Kafilemizden 3 gün önce Beijing’e varan TMOK ekibinin yaptığı hazırlıklar aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

 Kafilenin kalacağı odalar kontrol edildi, Organizasyon Komitesi’nden oda anahtarları 
teslim alındı� Gelecek olan kişilerin kalacakları odaların yerleşim planı hazırlandı�

 Kafilemiz için tahsis edilen araçlar teslim alındı, gerekli kontrolleri yapıldı�

 Team Türkiye Ofisi teslim alınarak, ofis kullanılabilir duruma getirildi, kafilemizin 
oturma ve çalışma düzenleri oluşturuldu�

 Türkiye’ye ait olan katlarda, asansörlere ve bina girişlerine Team Türkiye bannerları, 
Türk bayrakları ve stickerları yapıştırıldı�

 Her gün sonunda bir sonraki günün yarışma programı ve tamamlanan günün yarışma 
sonuçları hazırlanarak whatsapp grubunda paylaşıldı�

 Her bir kafilenin gelişi ve dönüşünde karşılama ve uğurlama yapılarak, odaların 
temizletilerek yerleşmeleri sağlandı�

 Sabahları köyde gerçekleşen Kafile Başkanları toplantılarına katılınarak ilgili gündem 
takip edildi, Açılış ve Kapanış Törenleri olduğu günler Türkiye’nin katılımı ile ilgili 
bilgilerek alınarak Kafile ile paylaşıldı ve gerekli operasyonunun gerçekleştirilmesi 
sağlandı�

 İhtiyaç duyan Federasyonların yetkilileri ile birlikte Teknik Toplantılara katılarak yabancı 
dil desteği sağlandı�

 Oyunlar bitiminde tüm odaların Orgnaizasyon Komitesine teslimi için gerekli kontroller 
yapıldı, hasar ve eksikler tespit edilerek, anahtarlar teslim edildi�

 Türkiye’ye dönecek kafilemizin havalimanı transferi ve dönüş operasyonu organize 
edildi�

OYUNLAR SÜRESİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
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4 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşen Açılış Töreni, daha önce 2008’de Yaz Olimpiyatları açılış 
töreninin de yapıldığı Beijing Ulusal Stadyumunda yapıldı� Törende TMOK Başkanı ve IOC 
Üyesi Prof� Dr� Uğur Erdener ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan yer aldı�

COVID-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda ve sadece Çinli seyircilerin yer aldığı Açılış 
Töreni’nde Tokyo 2020’de olduğu gibi ülke bayraklarını bir kadın ve bir erkek sporcu birlikte 
taşıdılar� Türk bayrağını, kısa kulvar sürat pateni sporcusu Furkan Akar ve kayaklı koşu 
sporcusu Ayşenur Duman taşıdılar� Ev sahibi ülkenin alfabesine göre düzenlenen tören 
geçişi sırasında Türkiye, Yunanistan’ın ardından ikinci sırada tören geçişini gerçekleştirdi�

Törende bayrak geçişlerinin ardından sporcular, antrenörler ve kafile görevlileri tarafından 
Olimpik Yemin okundu� Dans ve ışık gösterileri ile devam eden Törende Çin Halk 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Beijing 2022 Organizasyon Komitesi Başkanı Cai Qi 
ve IOC Başkanı Thomas Bach konuşma gerçekleştirdiler�

Video gösterimlerinin ardından Olimpiyat Meşalesinin stadyuma getirilmesi ve kayaklı 
koşu sporcusu Dinigeer Yilamujiang ve kuzey kombine sporcusu Jiawen Zhao tarafından 
Olimpiyat Ateşinin yakılmasıyla tören sona erdi�

AÇILIŞ TÖRENİ
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Oyunlarda yer alan spor dallarının yarışmaları 3 farklı bölgede gerçekleştirildi� Beijing 
kentinin yanı sıra Yanqing ve Zhangjiakou bölgelerinde bulunan toplam 12 tesis Oyunlara ev 
sahipliği yaptı� 2008 Yaz Olimpiyatlarında kullanılan 5 yarışma tesisi de Beijing bölgesinde 
bu Oyunlarda kullanıldı�

Beijing Yarışma Tesisleri

 Capital Indoor Stadium: Artistik Buz Pateni ve Kısa Kulvar Sürat Pateni

 National Aquatics Centre: Curling

 National Speed Skating Oval: Sürat Pateni

 National Indoor Stadium & Wukesong Sports Centre: Buz Hokeyi

 Big Air Shougang: Serbest Stil Kayak ve Snowboard (sadece Big Air Yarışmaları)

 National Stadium: Açılış ve Kapanış Törenleri

YARIŞMA VE ANTRENMAN TESİSLERİ
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Yanqing Yarışma Tesisleri

 Yanqing National Alpine Skiing Centre: Alp Disiplini

 Yanqing National Sliding Centre: Kızak, Yarış Kızağı (Bobsleigh) ve Skeleton

Zhangjiakou Yarışma Tesisleri

 Zhangjiakou National Ski Jumping Centre: Kayakla Atlama

 Zhangjiakou National Corss-Country Skiing Centre: Kayaklı Koşu

 Zhangjiakou Genting Snow Park: Serbest Stil Kayak ve Snowboard

 Zhangjiakou National Biathlon Centre: Biatlon

COVID-19 önlemleri gereği kısıtlı sayıda ve yalnızca Çin’de yaşayan seyircilerin yer aldığı 
yarışmalarda, yarışan sporcular ve teknik ekiplerin oldukça memnun kaldığı tesisler 
modern yapıda olduğu ve tüm ihtiyaçları karşıladığı gözlemlendi�
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Oyunlar’a katılan sporcu, antrenör ve idareciler 3 farklı Olimpiyat Köyü’nde konakladılar� 
Kısa Kulvar Sürat Pateni kafilemiz Beijing Olimpiyat Köyü’nde, Alp Disiplini kafilemiz 
Yanqing Olimpiyat Köyü’nde ve Kayakla Atlama ve Kayaklı Koşu kafilemiz ise Zhangjiakou 
Olimpiyat Köyü’nde konakladılar�

Yemeklerin kalitesi ve çeşitliliği önceki Oyunlarla kıyaslandığında beklentinin aldtında kaldı� 
Dünya, Asya, Helal, Japon, Glutensiz ve Vejeteryan mutfaklarında yemekler yer aldı�

Kafilemizin konakladığı daireler temiz ve son derece modern şekilde tasarlanmış, amaca 
uygun mobilyalarla döşenmişti� Odaların temizliği belirli aralıklarla yapıldı�

Organizasyon Komitesi, Sporcu Köyünün her alanında ücretsiz internet erişimi sağladı� 
Poliklinik, NOC Koordinasyon Bölümü, Spor Bilgi Merkezi, Ulaşım, Akreditasyon, Ulaşım 
konularında kurulan masalar ihtiyacı olan kafilelere hizmet verdi� Ayrıca, fitness salonu, 
çamaşırhane, banka, eğlence alanı ve resmi ürün satışı yapan mağaza, market ve kuaför de 
tüm kafileler tarafından kullanıldı�

Türkiye’ye tahsis edilen 4 gönüllü Oyunlar süresince kafilemize yardımcı oldu� Genç, başarılı 
ve çok iyi derecede İngilizce konuşan üniversite öğrecilerinden seçilmiş gönüllüler hemen 
her konuda organizasyonun işleyişini kolaylaştırdılar ve kafilemize yardımcı oldular�

COVID-19 önlemleri gereği dışarıya kapalı sistem (Closed Loop) içerisinde olan kafilelerin 
yarışma tesisleri ve resmi oteller dışında hiçbir yere gitmesine izin verilmedi� Ayrıca 
organizasyonda yer alan profesyoneller ve gönüllüler de aynı şekilde bu sistem içinde yer 
aldılar�

OLİMPİYAT KÖYÜ

24



COVID-19 önlemleri gereği Çin Halk Cumhuriyeti’nin yurt dışı uçuşlara kapalı olması 
sebebiyle, Organizasyon Komitesi ve IOC tarafından bazı havayolu firmalarıyla özel olarak 
anlaşma yapılmış ve sadece Oyunlar için akredite olmuş kişilerin bilet alabileceği şekilde 
uçak seferlerine izin verilmiştir�

Kafilemiz, anlaşma yapılan havayolu firmalarından biri olan THY uçuşu ile Beijing Capital 
Havalimanı’na ulaştı� Havalimanından Olimpiyat Köylerine ulaşım otobüsler ile sağlandı� En 
uzak köy olan Zhangjiakou’ya kafilemiz yaklaşık 3 saatte, en yakın olan Beijing Köyü’ne ise 
yarım saatte ulaştı�

Kafilemizin ulaşımında herhangi problem yaşanmadı� Ayrıca, Sporcu Köyünden yarışma 
tesislerine belirli saatlerde otobüs hizmeti vardı� Genel olarak zamanında ulaşım sağlandı�

Açılış Töreni için Olimpiyat Köylerinden Beijing Ulusal Stadyumu’na ulaşım otobüsler ve 
hızlı tren ile sağlandı� En uzak mesafede yer alan Zhangjiakou’dan hızlı tren ile yaklaşık 1,5 
saatte stadyuma ulaşım sağlandı�

ULAŞIM
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TMOK, web sitesi ve sosyal medya hesapları ile Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları 
süresince milli sporcularımız, federasyonlarımız, medya ve tüm spor takipçileri için haber 
ve bilgi kaynağı olma rolünü sürdürmüştür� 

Beijing 2022 öncesinde Oyunlar için açılan web sayfasında Oyunlara katılacak 
sporcularımızın profilleri ve yarışacakları spor dalları, organizasyon ile ilgili genel bilgiler, 
yarışma takvimi, tesisler gibi konularda içerikler geliştirmiş, bunlar sosyal medya 
hesaplarında TMOK takipçileri ve basın ile paylaşmıştır� 

Oyunlar süresince milli sporcularımızın yarışmalarında aldığı sonuçlar anlık ve Türkçe/ 
İngilizce olarak takipçiler ve basın ile paylaşılmıştır� 

Oyunların ardından ise milli sporcularımızın aldıkları tüm sonuçlar ve Oyunlar genel bilgileri 
takipçilerimiz ile paylaşılmıştır� Tüm bu iletişim çalışmaları, GSB, ilgili Federasyonlar ve 
milli sporcularımız arasında iyi bir etkileşim sağlamıştır�

KURUMSAL İLETİŞİM
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KAPANIŞ TÖRENİ

Beijing 2022 Olimpiyat Oyunları Ulusal Stadyumu’nda yapılan Kapanış Töreniyle sona erdi� 
Kafilemiz, COVID-19 önlemleri tüm sporcularımızın yarışmalarını tamamlamasının ardından 
kapanış töreninden iki gün önce ülkemize döndüler�

Göz alıcı ışık ve dans gösterilerinin düzenlendiği Törende Olimpiyat Bayrağı, bir sonraki 
Olimpiyat Oyunları’na 2026 yılında İtalya’nın ev sahipliği yapacağı kentler olan Milano-
Cortina’ya devredildi�
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BEIJING 2022
KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI RAPORU  

SONUÇL AR
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SPOR DALI E/K SPORCU / TAKIM DİSİPLİN YARIŞMA SONUÇLAR

ALP 
DİSİPLİNİ

E Berkin USTA
Büyük Slalom

1� İniş 1:17�91 derecesiyle 45� sırada inişi 
tamamladı�

2� İniş
1:24�81 derecesiyle ikinci inişi tamamladı 
ve toplamda 2:42�72 derecesiyle genel 
sıralamada 43� oldu�

Slalom 1� İniş İnişi tamamlayamadı�

K Özlem ÇARIKCIOĞLU

Büyük Slalom

1� İniş 1:15�98 derecesiyle 58� sırada inişi 
tamamladı�

2� İniş
1:14�75 derecesiyle ikinci inişi tamamladı 
ve toplamda 2:30�73 derecesiyle genel 
sıralamada 48� oldu�

Slalom

1� İniş 1:09�45 derecesiyle 56� sırada inişi 
tamamladı�

2� İniş
1:09�47 derecesiyle ikinci inişi tamamladı 
ve toplamda 2:18�92 derecesiyle genel 
sıralamada 49� oldu�

KAYAKLA 
ATLAMA E Fatih Arda İPCİOĞLU

Normal Tepe
Elemeler

74�5 m atlayışıyla 52�8 puan alarak 46� 
sırada elemeleri tamamladı ve final ilk 
turuna yükseldi� 

Final - 1� Tur 99 m atlayışıyla 115 puan alarak 36� 
sırada yarışmayı tamamladı�

Büyük Tepe
Elemeler

116 m atlayışıyla 94�6 puan alarak 40� 
sırada elemeleri tamamladı ve final ilk 
turuna yükseldi� 

Final - 1� Tur 124 m atlayışıyla 109�5 puan alarak 40� 
sırada yarışmayı tamamladı�  

KAYAKLI 
KOŞU

E Yusuf Emre FIRAT
Bireysel Sprint 

Serbest Elemeler 3:15�96  derecesiyle 80� sırada yarışı 
tamamladı�

15 km Klasik Final Yarışı tamamlayamadı�

K

Ayşenur DUMAN
Bireysel Sprint 

Serbest Elemeler 4:08�47 derecesiyle 85� sırada yarışı 
tamamladı�

10 km Klasik Final 37:36�7 derecesiyle 87� sırada yarışı 
tamamladı�

Özlem Ceren DURSUN 10 km Klasik Final 39:17�6  derecesiyle 92� sırada yarışı 
tamamladı�

Ayşenur DUMAN - 
Özlem Ceren DURSUN

Takım Sprint 
Klasik Yarı Final

Rakiplerinin tur bindirmesi sonucu 
yarışta serilerini 12� ve genel sıralamayı 
23� sırada bitirdiler�

KISA 
KULVAR 
SÜRAT 
PATENİ

E Furkan AKAR 1000 m

Elemeler 1:25�462 derecesiyle serisini 2� sırada 
tamamladı ve çeyrek finale yükseldi�

Çeyrek Final 1:25�490 derecesiyle serisini 1� sırada 
tamamladı ve yarı finale yükseldi�

Yarı Final 1:27�102 derecesiyle serisini 3� sırada 
tamamladı ve B Finaline kaldı�

B Finali
1:36�052 derecesiyle B finalinde 2� oldu 
ve Oyunları genel sıralamada 6� olarak 
tamamladı�

30



Notlar



Notlar





www.olimpiyat.org.tr


