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PYEONGCHANG 2018 
KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI
23. Kış Olimpiyat Oyunları, 09-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Güney 
Kore’nin PyeongChang kentinde gerçekleştirildi.
Daha önce Seoul 1988 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Güney Kore tarafından düzenlenen 
ilk Kış Olimpiyat Oyunları olan organizasyon Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Kore Spor ve 
Olimpiyat Komitesi, Kore Spor Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gangwon Eyalet Valiliği’nin ortak 
çalışması ile gerçekleşti. PyeongChang Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi (POCOG) Başkanı 
olarak ise LEE Hee-beom görev aldı.

Oyunlar’a 91 ülkeden 2930 sporcu katılırken 14.531 gönüllü oyunlar süresince görev yaptı. Toplamda 
102 madalya yarışması yapılarak tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılırken, kadın sporcuların 
katılımı da rekor sayıda gerçekleşti. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin aynı bayrak altında birlikte 
yarıştıkları Buz Hokeyi Kadın Takımı, Oyunlar’ın tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı. Hava 
sıcaklıkları ve hissedilen sıcaklık bakımından ise tarihin en soğuk Kış Olimpiyat Oyunları’ndan biri oldu.





Önceki oyunlarda olduğu gibi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel 
Müdürlüğü (SGM) ve oyunlara katılacak Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile 
PyeongChang 2018 öncesi ve sırasında işbirliği içerisinde olmuş, Oyunlar öncesindeki hazırlıklar ve organizasyona 
destek kapsamında üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmiştir. 

Bu çerçevede aşağıda yer alan iş ve işlemler yerine getirilmiştir:

• Organizasyona ilişkin tüm teknik bilgilerin paylaşılması, belli aralıklarla güncellenen yarışma programında 
bulunan spor dallarına ait teknik kitapçıkların Gençlik ve Spor Bakanlığı, SGM ve oyunlara katılım sağlayan 
Kayak Federasyonu ve Buz Pateni Federasyonu’na düzenli olarak iletilmesiyle sağlandı.

• Oyunlara katılacak sporcu, antrenör, idareci ve sağlık görevlisi sayıları SGM ve ilgili Federasyonlardan alınarak, 
Türkiye’nin Kesin Sayısal Katılım Formu POCOG’a gönderildi.

• PyeongChang 2018 programında yer alan spor dallarının bağlı olduğu Federasyonlara ve SGM’ye Oyunlara 
katılması muhtemel tüm sporcu, antrenör, yönetici ve sağlık görevlilerinin akreditasyonları için gerekli bilgilerin 
toplanması konusunda yazılar ve Akreditasyon Bilgi Formları gönderildi.

• PyeongChang 2018’e ilişkin Sağlık ve Anti Doping Kitapçığı SGM Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na iletildi.

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

• Oyunlara kesin olarak katılacak sporcu, antrenör, yönetici ve sağlık görevlilerinin akreditasyonları için gerekli 
bilgiler ilgili Federasyonlardan ve SGM’den toplanarak akreditasyon sistemine girildi.

• Oyunlara katılacak tüm idareci, antrenör ve sporculara ulaşım, konaklama, Sporcu Köyü, yarışma ve 
antrenman programı gibi konularda detaylı bilgiler içeren PyeongChang 2018 Sporcu El Kitabı dağıtıldı.

Ön Hazırlıklar



PyeongChang 2018
TMOK Hazırlık Destek Programları

TMOK PyeongChang 2018 hazırlıkları kapsamında 2 yıl boyunca, Kayak Federasyonu ve Buz Pateni 
Federasyonu’ndan toplam 16 sporcuya aylık 600 Dolar tutarında finansal destek imkânı sağladı.

Spor Dalı Erkek Kadın

Alp Disiplini 1 1

Biathlon 1

Buz Pateni 1 1

Kayakla Atlama 2

Kayaklı Koşu 3 1

Snowboard 3

Kısa Mesafe Sürat Pateni 2

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



TMOK Sportif Gelişim ve Oyunlar Hazırlık Birimi Kurumsal İletişim ekibi ile birlikte PyeongChang 2018 
öncesinde, hazırlıklarını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kamp yaparak sürdüren Milli Takımları ziyaret ettiler. 

Antrenmanlar yerinde takip edilerek sporcuların performansları gözlemlendi ve antrenörleriyle birlikte 
PyeongChang 2018’deki beklentileri değerlendirildi.

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

Sporcular ve antrenörler ile röportajlar gerçekleştirildi ve antrenman görüntüleriyle hazırlanan tanıtım 
videoları ile sporcuların Olimpiyat Oyunları öncesinde sosyal medya üzerinden tanıtımı ve kamuoyunda ön 
plana çıkarılması sağlandı. 

Gerçekleştirilen 7 kamp ziyareti:

• 05.10.2017 Kayaklı Koşu Milli Takımı - Erzincan

• 08.11.2017 Kayakla Atlama Milli Takımı - Antalya

• 13.12.2017 Artistik Buz Pateni, Buz Dansı Çifti - İstanbul

• 18.12.2017 Alp Disiplini Milli Takımı - Erzurum

• 27.12.2017 Kayaklı Koşu Milli Takımı - Erzurum

• 16.01.2018 Kayakla Atlama Milli Takımı – Erzurum

• 17.01.2018 Snowboard Cross Milli Takımı – Erzurum

Milli Takım Kamp Ziyaretleri





PyeongChang 2018 Takım Bayrak Töreni

Takım Bayrak Töreni 8 Şubat 2018 tarihinde PyeongChang Olimpiyat Köyü’nde gerçekleşti. Türk Bayrağı’nın 
göndere çekildiği törene, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’in yanı sıra sporcularımız, 
antrenörlerimiz ve idarecilerimiz katıldı. Törende Olimpiyat Köyü Belediye Başkanı, Atina 2004 Olimpiyat 
Oyunları Masa Tenisi altın madalya sahibi ve IOC Sporcu Komisyonu Üyesi Ryu Seung-min, Türkiye kafilesi 
adına TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan’a Olimpiyat Oyunlarına hoş geldiniz dileklerini iletti. 





PyeongChang 2018 Açılış Töreni
9 Şubat 2018’de gerçekleşen Açılış Töreni’ni Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Türkiye Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı 
Prof. Dr. Uğur Erdener, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür 
Yardımcısı Ozan Veli Çakır ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan izlediler.

Ülke tören geçidinde bayrağımızı Olimpiyat tarihimizde bir ilkle Kayakla Atlama 
dalında ülkemizi temsil eden sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu taşıdı.

Törende açılış konuşmalarını Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı 
Thomas Bach ve PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı LEE 
Hee-beom yaptılar. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Oyunların açılışını 
yaparken Tören muhteşem gösterilerin yanı sıra Olimpiyat Oyunlarının birleştirici 
gücü ve barış vurgusu ile de ön plana çıktı. Törende Güney Kore ve Kuzey Kore 
aynı bayrak altında, Birleşik Kore adı altında yürüdü. 





KAFİLEMİZ, 
GENEL DEĞERLENDİRME VE 
ÖNERİLER



Kafilemiz
Türkiye Oyunlara 3’ü kadın ve 5’i erkek olmak üzere toplamda 8 sporcu ile katıldı. Sporcularımız 4 spor dalında 
(Artistik Buz Pateni, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ve Kayakla Atlama) ülkemizi temsil ettiler. PyeongChang 2018 
kafilemizde yer alan spor ve disiplinlere göre sporcularımız ve idareciler: 

Artistik Buz Pateni Alper UÇAR ve Alisa AGAFONOVA

Alp Disiplini Serdar DENİZ ve Özlem ÇARIKÇIOĞLU

Kayaklı Koşu Hamza DURSUN, Ömer AYÇİÇEK ve Ayşenur DUMAN

Kayakla Atlama Fatih Arda İPÇİOĞLU

Kafile Başkanı Mehmet BAYKAN (Spor Genel Müdürü)

İdareciler Erdem DOĞAN (Genel İdareci), Fatih KIYICI (Kayak)

Cenk ERTAUL ve Ümit UÇAR (Buz Pateni)

Antrenörler Pekka NIEMELA ve Kimmo SAVOLAINEN (Kayakla Atlama),
Sabahattin OĞLAĞO (Kayaklı Koşu), Renato GASPAR (Alp Disiplini),
Pasquale CAMERLENGO (Buz Pateni)

Fizyoterapist Adem ÇALI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın Kafile Başkanı olarak görev yaptığı kafilemizde, 
Oyunlara katılan toplam sporcu sayısına göre belirlenen, Kayak Federasyonu’ndan 4 antrenör ve 1 idareci, Buz 
Pateni Federasyonu’ndan 1 antrenör ve 1 idareci,  TMOK’tan 1 idareci ve kafile sağlık personeli olarak da 1 
fizyoterapist Oyunlar süresince görev yaptı. Artistik Buz Pateni Buz Dansı yarışmalarında da Türk hakem Tanay 
Özkan SILAOĞLU görev aldı. Kafilemizde yer alan tüm sporcular, antrenörler ve idareciler Oyunlar süresince 
birlikte uyum içinde çalıştılar ve Olimpizmin değerlerini dostluk ve Fair-Play içinde diğer ülke sporcularıyla 
birlikte tecrübe ettiler. PyeongChang 2018‘de elde edilen bu deneyimler tüm kafile için, ilerleyen sporculuk ve 
sonrasındaki profesyonel kariyerleri için de büyük bir kazanım olacaktır.



Artistik Buz Pateni
Alper UÇAR ve Alisa AGAFONOVA çiftinin Buz Dansı kategorisinde Sochi 2014‘ten sonra ikinci kez Olimpiyat 
deneyimi yaşadıkları PyeongChang 2018’de Kısa Program’da 20. olarak Serbest Program’da yarışmaya hak 
kazandılar ve Kış Olimpiyat Oyunları tarihimizde bir ilke imza attılar. Serbest Programı da 18. sırada bitirerek, 
toplamda Buz Dansı yarışmasını 19. olarak tamamladılar. 

Sporcularımız dört yıllık Olimpiyat hazırlık sürecinin tamamını Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de bulunan 
bir kulüpte gerçekleştirdi. Bu dört yıllık hazırlık periyodunda İtalyan antrenör Pasqual CAMERLENGO ve Rus 
koreograf Anjelika KRYLOVA ile birlikte verimli bir çalışma dönemi geçiren sporcularımızın bu Oyunlar’daki 
performansları beklenen seviyeye ulaştı. Hem tecrübeleri hem de sistemli çalışmanın verdiği özgüven ile birlikte 
PyeongChang 2018’de kafilemiz adına en başarılı sporcular oldular.

Çift sporcuların birbirleriyle uyumunun çok büyük önem taşıdığı Artistik Buz Pateni yarışmalarında, madalya 
kazanan ülkelerin sporcularına baktığımızda çok küçük yaşlardan itibaren ve hatta bazılarında 20 yıla yaklaşan bir 
süre zarfı boyunca Buz Dansı kategorisinde birlikte çalıştıklarını, bu sayede aralarında telepatik denilecek kadar 
iyi bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Alper ve Alisa’nın ise sadece 7 yıldır birlikte çalıştıklarını ve öncesinde de 
bireysel kategoride yarıştıkları göz önüne alındığında bugün geldikleri noktanın çok başarılı olduğunu belirtmemiz 
gerekmektedir.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusunda,
• Uluslararası Buz Pateni Federasyonu’nda (ISU) Sporcu Komisyonu Üyeliği görevini yürüten ve PyeongChang 2018 

sonrası aktif sporculuk kariyerlerini sonlandıracak olan Alper UÇAR’ın federasyon bünyesinde aktif görev alarak 
sahip olduğu bilgi ve birikimin ülke sporu için değerlendirilmesi,

• Artistik Buz Pateni spor dalında Bireysel Erkekler, Bireysel Kadınlar, Çiftler ve Buz Dansı mevcut sporcularının 
arasında potansiyeli yüksek olan genç hedef sporcuların belirlenerek özel bir program 
doğrultusunda bu sporcular üzerine yoğunlaşılması 
ve takım halinde (1 Bireysel Erkek, 1 Bireysel Kadın, 
1 Çift ve 1 Buz Dansı Çifti) katılımın hedeflenmesi,

• Oluşturulacak bu özel program doğrultusunda 
çalışacak teknik ekipte uzman yabancı antrenör 
ile birlikte kondisyoner ve mümkünse daha önce 
Artistik Buz Pateni spor dalında yarışmış her bir 
disiplin için en az 1 Türk antrenörün görev alması,

• Hedef olarak belirlenen sporcuların yurt 
dışında katılacakları yarışmaların belirlenerek, 
uluslararası tecrübelerinin arttırılması ve bu sayede 
özgüvenlerinin yükselmesi,

• İstanbul, İzmir, Ankara ve Erzurum’da bulunan 
tesislerin verimli ve koordineli kullanılması için 
doğru bir planlama yapılması ve küçük yaşlarda 
daha çok gencin bu spora kazandırılarak sporcu 
havuzunun genişletilmesi,

önerilmektedir.

Sporcularımızın Performansları ve
Geleceğe Yönelik Tavsiyeler



Kayakla Atlama
Kış Olimpiyat Oyunları tarihimizde bir ilke imza atarak ülkemizi Kayakla Atlama spor dalında temsil eden Fatih 
Arda İPÇİOĞLU, Normal Tepe ve Büyük Tepe disiplinlerinde yarışmış ve Normal Tepe’de 57 sporcu arasından 57. 
ve Büyük Tepe’de 56 sporcu arasından 56. olarak yarışmalarını tamamlamıştır.

Sezon içerisindeki dereceleri ve Olimpiyat Oyunları’ndaki deneme atlayışları göz önüne alındığında sıralama 
olarak birkaç sıra yukarıda bitirme ihtimali olmasına rağmen özellikle bu seviyedeki yarışma tecrübesinin az 
olması ve yarışmaya giren sporcuların tamamının dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alması sebebiyle 
aldığı sonuç beklentilerin az da olsa altında kalmış oldu. Ancak yine de, 2007 senesinde kurulan takımdan çıkan 
ilk sporculardan olan Arda, ülke kotası bulunmayan bu spor dalında sporcu kotası almayı başararak önemli bir 
aşama kaydetmiştir.

Finlandiyalı antrenör Pekka Niemela’nın disiplinli ve verimli çalışmaları sonucunda kısa sayılabilecek bir 
sürede Arda üzerinde önemli bir gelişim gözlenmiştir. Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde çok sayıda ilki başarmış ve 
basamakları hızla tırmanmıştır. Ancak özellikle tesis yetersizliği yüzünden hem yaz hem de kış aylarında yurt 
dışında antrenman yapmak zorunda kalması, hatta bazı zamanlar antrenman yapmadan uzun süreler geçmesi 
az sayıda atlayış gerçekleştirebilmiş olmasına sebep olmuş ve en önemli dezavantajı olarak ön plana çıkmıştır. 
Ayrıca mental yönden stresle başa çıkabilmek konusunda da zaman zaman problem yaşamış ve bu durum da 
atlayışlarını önemli ölçüde etkilemiştir.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusunda,

• Sporcularla ilişkileri, iş disiplinleri ve modern antrenman bilgisi konularında yeterlilikleri de göz önüne 
alındığında başarılı bir dönem geçirmiş Finlandiyalı antrenörler Pekka Niemela ve Kimmo Savolainen ile bir 
dönem daha çalışmaya devam edilmesi,

• Daha önce Kayakla Atlama spor dalında milli takımda yarışmış ve kariyerine Kayakla Atlama antrenörü olarak 
devam etmeye karar veren en az iki Türk antrenörün teknik ekipte bulunması ve yabancı antrenörlerden 
faydalanarak gelecek için bilgi birikimini arttırması, 

• Erzurum’da bulunan Atlama Kuleleri’nin çok hızlı bir şekilde 
yaz ve kış aylarında sporcuların antrenman yapabilmesi için 
aktif hale getirilmesi ve bu sayede sporcuların çok daha fazla 
sayıda atlayış gerçekleştirmeleri,

• Hedef sporcuların en üst seviye organizasyon olan World 
Cup’lara daha sık katılımının sağlanarak uluslararası yarışma 
tecrübelerinin ve özgüvenlerinin arttırılması ve yarışma öncesi 
mental açıdan güçlenmelerinin sağlanması,

• Rekabetin henüz çok yüksek olmadığı Kayakla Atlama spor 
dalında Kadın Milli Takımı’nın kurulması ve aday sporcuların 
Milli Takıma dahil edilmesi, 

• Sporcu havuzunun genişletilmesi için fiziksel özellikleri bu 
spor dalına uygun olan daha çok genç sporcunun teşvik 
edilmesi

önerilmektedir. 



Alp Disiplini
Bu Oyunlar’da Alp Disiplini spor dalında, Özlem ÇARIKÇIOĞLU ve Serdar DENİZ ülke kotası kullanarak katıldıkları 
Slalom ve Büyük Slalom yarışmalarında ülkemizi temsil ettiler. Sporcularımızdan Serdar DENİZ Büyük Slalom 
yarışmasını 110 sporcu arasından 67. sırada, Özlem ÇARIKÇIOĞLU ise 81 sporcu arasından 57. olarak tamamladı. 
Sporcularımız Slalom yarışmalarını ise tamamlayamadılar.

Genel olarak bakıldığında iyi dereceler elde etmek ve madalya şansınını kovalamak için pek çok sporcunun risk 
aldıkları ve bazılarının yaptıkları hatalarla yarışma dışında kaldıkları gözlemlenmiştir. Bizim sporcularımız gibi ülke 
kotası ile Oyunlar’a gelen diğer sporcular da yarışmayı tamamlamak için fazla risk almadan güvenli bir şekilde 
yarışmayı tercih etmişlerdir. 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 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 
büyük fark olduğu gözlemlenmiştir. 

Sporcularımızın uluslararası tecrübelerinin az olmasının 
yanında antrenörleri ile aralarında iyi bir iletişim 
olmaması, 4 yıllık Olimpiyat hazırlık sürecinin iyi 
planlanamaması sebebiyle yeterli sayıda antrenman 
yapamamış ve yine yeterli sayıda uluslararası yarışmaya 
katılamamış olmaları da performansları üzerine olumsuz 
etki yaratmıştır. Bu sebeple sporcularımızın kendilerine 
hedef belirlemekte ve motivasyon konusunda büyük 
sorun yaşadıkları gözlemlenmiştir. 

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları                               
hedefleri doğrultusunda,

• İş disiplini ve çalışkanlık özellikleri yüksek, sporcular 
ve idarecilerle yakın ve iyi ilişkiler kurabilen ve Alp 
Disiplini spor dalında yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye 
sahip uzman yabancı antrenörün başında olacağı 
teknik ekip ile birlikte ülke genelinde işleyecek yeni bir 
sistem kurması,

• Alp Disiplini antrenörlerinin özellikle özel dersler 
vererek iyi bir gelir elde edebiliyor olmaları Milli 
Takımlar için belli bir disiplin altında çalışacak aday 
bulunmasını zorlaştırıyor olsa da uzman yabancı 
antrenör ile sürekli birlikte çalışacak en az 2 Türk 
antrenörün teknik ekibe dahil edilmesi,

• Alp Disiplini’nde gerçekten yarışmacı olmak ve 
rekabetin içinde yer almak için 4 yıllık bir planlama 
yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında katılınacak 
yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra özellikle 
performans takiplerinin yapılması

önerilmektedir.



Kayaklı Koşu
Kış sporları arasında en zorlu spor dallarından biri olan Kayaklı Koşu spor dalında erkeklerde Hamza DURSUN 
ve Ömer AYÇİÇEK Mesafe, Sürat ve Takım Sürat yarışmalarında, kadınlarda ise Ayşenur DUMAN Mesafe 
yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

Genel olarak yarışmaları Oyunlara ülke kotası ile katılan diğer ülke sporcuları ile birlikte son sıralarda 
tamamlayan sporcularımız derece olarak ise sezon içindekine kıyasla daha iyi dereceler elde etmişlerdir. Bu da 
aslında rekabetçi olmak için üst seviye sporcularla aramızda kapatılması gereken önemli bir fark olduğunun da 
göstergesidir.

Sporcularımızın yaşadığı en önemli sıkıntıların başında yarışmalardan önce mental olarak kendilerini iyi 
hazırlayamamış olmaları geliyor. Bunun yanı sıra, özellikle kondisyon ve dayanıklılık bakımından rekabet ettikleri 
diğer sporculardan geride oldukları ve kendilerini ciddi şekilde geliştirmeleri gerektiği gözlemlenmiştir. Bu eksiklik 
sebebiyle yarışmalarda yorgunluk ve kas problemleri gibi sorunlar yaşamışlar ve istedikleri performansları 
gösterememişlerdir.

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları hedefleri doğrultusunda,

• Kayaklı Koşu Milli Takım antrenörü Sabahattin OĞLAĞO ülkemizi daha önce 4 kez Kış Olimpiyatları’nda temsil 
etmiş eski bir Milli Sporcu olması sebebiyle önemli bir tecrübeye sahiptir. Ancak modern antrenman teknikleri, 
kondisyon antrenmanları, performans testleri ve sporcuların eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar 
anlamında uzman bir yabancı antrenör ile birlikte çalışarak bilgi birikimini uzun vadede geliştirmesi,

• Kayaklı Koşu spor dalında gerçekten yarışmacı olmak ve rekabetin içinde yer almak için uzman yabancı 
antrenör ile birlikte 4 yıllık bir planlama yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında katılınacak yarışmaların 
belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans takiplerinin yapılması,  

• Sabahattin OĞLAĞO’nun yanı sıra biri kondisyoner olmak üzere en az iki antrenörün de Milli Takım teknik 
ekibine dahil edilerek antrenman planlamalarının daha sağlıklı hale getirilmesi,

• Bolu’da bulunan Kayaklı Koşu tesisinin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde “Kayaklı Koşu Üssü” haline 
gelecek en az iki tesisin daha kurulması ve böylece Erzurum, Erzincan, Ağrı, Van, Kars gibi bu spor dalı için 
büyük potansiyeli olan şehirler ve çevre illerden daha çok genç sporcunun kazandırılarak sporcu havuzunun 
geliştirilmesi

önerilmektedir.



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 
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.

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. 

Oyunlar süresince sporcularımızın kafilemizde hizmet veren uzman fizyoterapistten aldığı desteğin sadece 
büyük organizasyonlarda ve sakatlık sonrasında değil, belli aralıklarla planlanacak ziyaretler ile devam etmesi 
gerekmektedir. Bu ziyaretlerde sakatlık önleyici yöntemlerin kullanılmasıyla sakatlık riskini en aza indirmek de 
sporcuların istikrarlı bir çalışma dönemi geçirmeleri adına büyük önem taşımaktadır.

Bazı federasyonlar içindeki yönetim kademesinde yaşanan iç anlaşmazlıkların sporcu, antrenör ve idarecilere 
yansıtılması sebebiyle yapılan hazırlık ve çalışmaların sekteye uğraması da kış sporlarının ilerlemesi yolundaki en 
büyük engellerden biri olarak göze çarpmaktadır.

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. 

PyeongChang 2018’e katılım hakkı kazanamayan ancak düzgün bir planlama ve gereken desteğin verilmesi ile 
Pekin 2022 ve sonrasında düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları’na katılabilecek potansiyelde olan, geçtiğimiz 
yıllarda önemli bir gelişim gösteren Curling, Kısa Mesafe Sürat Pateni, Buz Hokeyi, Snowboard, Biatlon ve Kuzey 
Kombine spor dallarına da yoğunlaşılması gerekmektedir.

Henüz sporcusu bulunmayan Serbest Stil Kayak spor dalında kısa vadede olmasa da uzun vadede Olimpiyat 
Oyunlarına katılımın sağlanması adına yeni sporcuların kazandırılması gerekmektedir. 

Kızak, Skeleton ve Yarış Kızağı (Bobsleigh) spor dallarında ise sadece Kızak Milli Takımımız bulunmaktadır. Çok 
pahalı bir yatırım olması sebebiyle dünyada az sayıda mevcut olan Kızak tesisinin ülkemizde olmaması sebebiyle 
sporcuların antrenman sayısı ve kalitesi istenen seviyeye ulaşamamaktadır. Kısa vadede uygulanabilecek 
çözüm, uzman bir yabancı antrenörün yanısıra uzun süreli yurt dışı kampları ve uluslararası daha çok yarışmaya 
katılmaları olacaktır.

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.

Genel Öneriler









Yarışma ve Antrenman Tesisleri

Alp Disiplini
Slalom ve Büyük Slalom disiplinlerinde yarışan sporcularımızın, antrenman ve yarışmaları Yongpyong Alpine 
Center’da gerçekleşti.

Kayaklı Koşu
Bireysel Sürat, Takım Sürat ve Mesafe disiplinlerinde yarışan sporcularımızın antrenman ve yarışmaları Alpensia 
Kayaklı Koşu merkezinde gerçekleşti.



Kayakla Atlama
Normal Tepe ve Büyük Tepe disiplinlerinde yarışan sporcumuzun antrenman ve yarışmaları Alpensia Kayakla 
Atlama merkezinde gerçekleşti.

Artistik Buz Pateni
Buz Dansı disiplininde yarışan sporcularımızın antrenman ve yarışmaları Gangneung Buz Arena’da gerçekleşti.



Sporcu Köyü
Oyunlar’a katılan tüm sporcu, antrenör ve idareciler PyeongChang Sporcu Köyü (Dağ Kümesi) ve Gangneung 
Sporcu Köyü (Sahil Kümesi) olarak iki ayrı sporcu köyünde konakladılar. Kayak sporcularımız PyeongChang, Buz 
Pateni sporcularımız ise Gangneung sporu köyünde yarışmalarına hazırlandılar.

Kafile ofisimiz PyeongChang Sporcu Köyü’nde hizmet verdi. Bu hizmetler kısaca, NOC Koordinasyon Ofisi ile 
temaslar ve gerekleri, odalarda kalacak kafilenin odalara yerleştirilmeleri ve odaların bayrak süslemelerinin 
yapılması, anahtar tanzimleri, kafilenin kendi içinde sağlıklı iletişim sağlaması için Whatsapp (yaygın 
mesajlaşma uygulaması)  grubunun kurulması, günlük müsabaka programının kafileye iletilmesi, gün sonu 
yarışma sonuçlarının kafileyle paylaşılması, Oyunlar’a katılan tüm sporcu, antrenör, idareci, sağlık görevlilerine 
verilen katılm sertifikası ve hediye olarak verilen hatıra çantalarının dağıtımı, kapanış sonrası ofis, sağlık odası, 
konaklanan odalardan çıkış işlemlerinin tamamlanması ve kafilenin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenilmesi 
olarak sayılabilir.

PyeongChang Sporcu Köyü’nde bulunan sağlık hizmetleri odamızda ise kafilemizde yer alan fizyoterapistimiz 
sporcularımıza antrenman ve yarışmaların hem öncesinde hem de sonrasında hizmet verdi.

Yemeklerin kalitesi ve zengin çeşitlilik kafilemiz açısından çok olumluydu. Hava sıcaklığının çok düşük olmasına 
rağmen konaklamanın yapıldığı dairelerde sıcaklık yeterince yüksekti. Odaların temizliği konusunda zaman 
zaman aksaklıklar yaşandı ancak güler yüzlü ve çalışkan personel sayesinde büyük bir problem yaşanmadı. 

Organizasyon Komitesi, Sporcu Köyünün her alanında ve yarışmaların yapıldığı tesislerde ücretsiz wi-fi erişimi 
sağladı. Poliklinik, NOC Koordinasyon Bölümü, Spor Bilgi Merkezi, Ulaşım, Akreditasyon, Bilet konularında 
kurulan masalar ihtiyacı olan kafilelere hizmet verdi. Ayrıca, çamaşırhane, terzi, kuaför ve eğlence alanı da tüm 
kafileler tarafından kullanıldı.

Organizasyonda 20.000’in üzerinde gönüllü görev yaptı. Türkiye’ye tahsis edilen 5 gönüllü de Oyunlar süresince 
kafilemize yardımcı oldu.

Ulaşım
Kafilemizin Seoul Incheon Havalimanı’ndan sporcu köylerine ulaşımı, Olimpiyatlar için yapılan hızlı tren ve 
otobüsler ile sağlandı. Yolculuk hızlı trenle yaklaşık 2.5 saat otobüs ile ise yaklaşık 3.5 saat kadar sürdü. 

Oyunlar süresince PyeongChang Sporcu Köyü ve Gangneung Sporcu Köyü arasından servis hizmeti verildi. İki 
köy arasındaki ulaşım yaklaşık 40 dakika sürmüştür. 

Sporcular, idareciler ve antrenörlerimiz yarışmaların yapılacağı tesislere ulaşımlarını farklı güzergâhlar için 
hizmet veren otobüsler ile sağladılar. Organizasyonun genelinde zaman zaman otobüslerin gecikmesi ile ilgili 
aksaklıklar yaşansa da kafilemizin ulaşımında herhangi problem yaşanmadı. Kafilemizin yarışmalarının yapıldığı 
tesislerin sporcu köylerine yakın olması sebebiyle, ulaşımları yaklaşık 10 dakika sürüyordu.

Açılış ve kapanış törenleri için sporcu köylerinden PyeongChang Olimpiyat Stadyumu’na ulaşımlar da yine 
otobüsler ile sağlandı. Tören geçişi sonrası erken ayrılmak isteyen kafileler için de otobüsler hizmet verdi. Açılış 
töreni sonrası ulaşımda bir süre gecikme yaşandı ancak genel olarak hızlı ve düzenli bir
şekilde başarıyla tamamlandı.





İletişim ve Sosyal Medya
Olimpik Oyunlar, milli sporcularımızın katıldığı diğer uluslararası ölçekteki organizasyonlar, 
sporcularımızın bu yarışmalara hazırlık süreçleri ve yarışmalarda elde ettikleri sonuçlar, TMOK 
faaliyetleri, kurumsal bilgiler ve spor alanındaki son gelişmelere dair yazılı ve görsel içeriklerin 
paylaşıldığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) web sitesi ve sosyal medya hesapları, 
PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde, süresince ve sonrasında önemli birer haber, 
bilgi, tanıtım ve başvuru kaynağı olarak faaliyet göstermiştir.

TMOK Kurumsal İletişim Birimi, PyeongChang 2018 öncesinde, Oyunlar’a hazırlanmakta olan 
milli sporcularımızı ve antrenörlerini kamp merkezlerinde ziyaret ederek kendileri ile Oyunlar 
öncesi son performans düzeyleri, hazırlık şartları, Oyunlar’daki beklentileri, kariyer hedefleri vb. 
konularda video röportajlar gerçekleştirmiş, antrenmanlarında fotoğraf ve video çekimleri yapmış, 
kamuoyunu sporcularımız ve Oyunlar hakkında bilgilendirmek için bu içerikleri web sitesi ve sosyal 
medya hesapları üzerinden paylaşmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda çeşitli spor dallarında ülkemizi 
Olimpiyatlarda temsil etmiş sporcularımızın PyeongChang 2018’de yarışacak sporcularımıza başarı 
dileklerini ilettikleri videolar Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde sosyal medya kanallarımızdan TMOK 
takipçileriyle buluşmuştur.

TMOK Kurumsal İletişim Birimi PyeongChang 2018 özelinde hazırladığı özel grafikler, sporcularımızı 
tanıtan görsel çalışmalar, Oyunlar ve düzenlendiği ülke/şehir hakkında tasarladığı infografikler ile 
kamuoyuna bilgi vermiştir.

Oyunlar’da yarışan sporcularımızın ilgili spor dalları hakkında kamuoyunu bilgi sahibi yapmak 
amacıyla o branşın tarihi ve önemli temsilcileri hakkında içerikler hazırlanarak web sitesi ve sosyal 
medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır.

Oyunlar’da yarışmaya hak kazanan sporcularımızın duyurusu özel görsel ve yazılı içerikler ile 
yapılmış, bu içeriklerde sporcularımızın kariyeri, dünyadaki sıralaması, Oyunlar’da yarışmaya hak 
kazandığı organizasyonun bilgileri ve burada elde ettiği sonuçlar gibi konulara yer verilmiştir.

TMOK Kurumsal İletişim Birimince yürütülen iletişim platformları, Oyunlar süresince 
sporcularımız ve elde ettikleri sonuçlar açısından önemli bir bilgi ve haber kaynağı işlevini 
görmüştür. Sporcularımızın PyeongChang yolculuğuna çıkışından, Sporcu Köyüne yerleşmeleri, 
Köyde geçirdikleri zaman ve yaptıkları aktiviteler, Açılış Törenindeki anları, yarışlar öncesindeki 
antrenmanları, yarış öncesi beklentileri, yarışlarından görüntüler, aldıkları sonuçlar, yarış sonrası 
değerlendirmeleri, diğer sporcu arkadaşlarının yarışlarında verdikleri destekler, Kapanış Törenindeki 
yürüyüşleri ve Kore’den ayrılışlarına kadar PyeongChang’daki hemen her anlarına TMOK takipçileri 
tanıklık etme şansı bulmuştur.

Bu süreçte, TMOK Kurumsal İletişim Birimi, basın açısından da önemli bir bilgi ve duyuru kaynağı 
olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Oyunlar öncesinde sporcularımız, antrenman ve yarışma 
programları, Oyunlar sırasında aldıkları sonuçlar görsel içerikle zenginleştirilerek hazırlanmış gün 
sonu haberleriyle basınla hızlı ve güvenilir bir şekilde paylaşılmış, Oyunlar’ın ve sporcularımızın 
TMOK iletişim kanallarının yanı sıra ana akım medya vasıtasıyla da toplumumuzun gündeminde 
tutulmasına gayret gösterilmiştir.





PyeongChang 2018 Kapanış Töreni
25 Şubat 2018’de gerçekleşen Oyunlar’ın kapanış töreninde bayrağımızı taşıyan isim Kayaklı Koşu 
sporcumuz Hamza Dursun oldu.

Ülkelerin toplu bayrak geçişinin yanı sıra muhteşem görsel şovların ve müzik performanslarının 
yapıldığı Törende PyeongChang 2018 Organizasyon Komitesi Başkanı LEE Hee-beom ve IOC Başkanı 
Thomas Bach konuşmalar yaptılar.

Oyunlar’ın Kapanış Törenini sporcularımızın ve teknik ekibimizin yanı sıra TMOK Başkanı ve 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener de izlerken, Tören açılışını 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve IOC Başkanı Thomas Bach yaptı. Tören PyeongChang 
Organizasyon Komitesi’nin Olimpiyat Bayrağı’nı bir sonraki Kış Olimpiyat Oyunları’nın yapılacağı 
Pekin 2022 Organizasyon Komitesi’ne teslim etmesiyle sona erdi. 





PyeongChang 2018’de                
sporcularımızın aldığı sonuçlar
SPORCUMUZ SPOR DALI / DİSİPLİN SONUÇ

FATİH ARDA İPÇİOĞLU

Kayakla Atlama Normal Tepe Elemelerde 96.5 metre, 36.4 
puanla 56. oldu.

Kayakla Atlama Büyük Tepe Elemelerde 96.5 metre, 36.4 
puanla 56. oldu. 

Kayakla Atlama Normal Tepe Elemelerde 79.0 metre, 68.2 
puanla 57. oldu.

HAMZA DURSUN
Kayaklı Koşu Bireysel Sürat Eleme Yarışında 3:36.53’lük derecesi ile 71. 

oldu.

Kayaklı Koşu 15km Serbest 15km Serbest Yarışında 40:05.3’lük 
derecesiyle 92. oldu.

ÖMER AYÇİÇEK
Kayaklı Koşu Bireysel Sürat Eleme Yarışında 3:57.91'lik derecesi ile 77. 

oldu.

Kayaklı Koşu 15km Serbest 15km Serbest Yarışında 40:28.7'lik 
derecesiyle 93. oldu.

KAYAKLI KOŞU ERKEK TAKIMI 
HAMZA DURSUN
ÖMER AYÇİÇEK)

Kayaklı Koşu Sürat Yarışı Kayaklı Koşu Erkek Takımı Sürat Yarışında 
18:45.78’lik dereceleri ile 14. oldular.

AYŞENUR DUMAN Kayaklı Koşu 10km Serbest Genel sıralamada 33:06.4’lük derecesi ile 
86. oldu.

ÖZLEM ÇARIKÇIOĞLU
Alp Disiplini Büyük Slalom Genel sıralamada 2:53.00 ile 57. oldu.

Alp Disiplini Slalom Yarışı tamamlayamadı.

SERDAR DENİZ
Alp Disiplini Büyük Slalom Genel sıralamada 2:44.23’lük derecesiyle 

67. oldu.

Alp Disiplini Slalom Yarışı tamamlayamadı.

ALİSA AGAFONOVA 
ALPER UÇAR

Artistik Buz Pateni Kısa Program 59.42 puanla 20. oldular.

Artistik Buz Pateni Serbest 
Program 87.76 puanla 18. oldular.

Artistik Buz Pateni Toplamda 147.18 puanla 19. olarak yarışı 
tamamladılar.



Notlar



Notlar
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