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GENEL BİLGİLER
15. Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali (EYOF) 20 – 25 Mart 2022 tarihleri arasında
Finlandiya’nın Vuokatti kentinde gerçekleştirildi. Yarışmalar daha önce 2001 Kış EYOF’a
da ev sahipliği yapan Vuokatti kentine ek olarak Kajaani ve Lathi’de yer alan 5 tesiste
düzenlendi ve kafileler yarışma tesislerinin bulunduğu bölgelerde yer alan Sporcu
Köylerinde konakladı. Vuokatti 2022 EYOF Organizasyon Komitesi Direktörü olarak
Sotkamo Belediye Başkanı Mika Kilpeläinen görev yaptı.
EYOF, Artistik Buz Pateni, Alp Disiplini, Biatlon, Buz Hokeyi, Kayakla Atlama, Kayaklı
Koşu ve Kısa Kulvar Sürat Pateni, Kuzey Kombine, Snowboard olmak üzere dokuz spor
dalında düzenlenendi. Oyunlara 44 Avrupa ülkesinden 14 – 18 yaşları arasında 932 sporcu
katılırken, yaklaşık 1.000 gönüllü de oyunlar süresince görev yaptı.
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KAFİLEMİZ

Erkek
Sporcu

Kız
Sporcu

Toplam
Sporcu

Alp Disiplini

4

4

8

Biatlon

4

4

8

Kayaklı Koşu

4

3

7

Artistik Buz Pateni

1

1

2

Kısa Mesafe Sürat
Pateni

0

2

2

13

14

27

Spor Dalı
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Team Türkiye Oyunlara 14’ü kız, 13’ü erkek olmak üzere toplamda 27 sporcu ile katıldı.
Sporcularımız yarışmaların yapıldığı 9 spor dalının 5’inde yer aldılar.
Spor Dalı

Ad/Soyad
Ada Göney
Buse Akar
Ceren Reyhan Yıldırım

Alp Disiplini

Lal Öktem
Bünyamin Çelik
Demirkan Hasırcı
Kerem Haymana
Zülfücan Oruç

Artistik Buz Pateni

Anna Deniz Özdemir
Ali Efe Güneş
Betül Demir
Ebru Tuncer
Elanur Şepci

Biatlon

Neslişah Sarıaltun
Alican Dayan
Barış Oduncu
Berkan Metehan Türkeş
Volkan Oğur
Özlem Ceren Dursun
Şennur Kartal
Zülfiye Soyaslan

Kayaklı Koşu

Abdullah Yılmaz
Cumali Doğan
Muhammet Sait Soyak
Oğuzhan Ayyıldız

Kısa Mesafe Sürat Pateni

Aybuke Han
Damla Akan
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Oyunlara katılan toplam sporcu sayısına göre belirlenen 5 federasyondan toplamda 13
antrenör görev yaptı.
Spor Dalı

Ad/Soyad

Alp Disiplini

Tarkan SOYAK

Alp Disiplini

Yusuf KARTA

Alp Disiplini

Mehmet İzzet KILINÇ

Alp Disiplini

Ahmet Selhan TUNÇGÖĞÜS

Artistik Buz Pateni

Tayfun ANAR

Artistik Buz Pateni

Umur ÖZTAŞDELEN

Biatlon

Muhammed Mustafa İLÇİN

Biatlon

Şadi YUSUFOĞLU

Kayaklı Koşu

Erkan ORHAN

Kayaklı Koşu

Onur KILIÇARSLAN

Kayaklı Koşu

Sevein Anders NELHUS

Kayaklı Koşu

Johan Anton PERSSON

Kısa Mesafe Sürat Pateni

Burak AKAR
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ÖN HAZIRLIKLAR
Kafile Başkanlığını Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire
Başkanlığı Daire Başkanı Şükrü Yılmaz’ın yaptığı kafilemizde, idareciler olarak ise
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Sportif Gelişim ve Oyunlar Hazırlık Uzmanı
Aleyna Erdem, Gözde Sezgün ve GSB Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Şube Müdürü Orhan Soner Öner, TMOK Kurumsal İletişim Uzmanı Candost
Alkışlar, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi’nden Takım Doktoru olarak
görevlendirilen Muhammed Tarık ve masöz Hatice Öztürk görev aldı.
Önceki oyunlarda olduğu gibi TMOK, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (SHGM), Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
oyunlara katılacak olan Kayak ve Buz Pateni Federasyonları ile Vuokatti 2022 EYOF öncesi
ve sırasında işbirliği içerisinde olmuştur.
Bu çerçevede aşağıda yer alan iş ve işlemler yerine getirilmiştir:
•

Organizasyona ve spor dallarına ilişkin tüm teknik bilgilerin yer aldığı teknik kitapçık,
GSB ve oyunlara katılım sağlayacak ilgili Federasyonlara iletildi ve TMOK web sitesinde
yayınlandı.

•

Oyunlara katılma potansiyeli bulunan tüm sporcu, antrenör, yönetici ve sağlık
görevlilerinin akreditasyonları gerçekleştirildi.

•

Oyunlara katılacak sporcu, antrenör, idareci ve sağlık görevlilerinden oluşan kesin isim
listesi ve yarışma kayıtları Vuokatti 2022 EYOF Organizasyon Komitesi’ne bildirildi.

•

Oyunlara ilişkin Sağlık ve Anti Doping dokümanları SHGM Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığı ve takım doktoruna iletildi.

•

Biatlon sporcularının silahlarının Finlandiya’ya girişiyle ilgili gerekli izinler Organizasyon
Komitesi’nden alındı.

•

Oyunlara katılan idareci, antrenör ve sporcularımızdan oluşan 46 kişilik kafilemizin
tamamı için hazırlanan Oyunlar öncesinde içinde yarışma tesisleri, sporcu köyü, yemek,
yarışma ve antrenman tesislerine ulaşım, sağlık hizmetleri ile ilgili genel bilgileri içeren
“Bilgi Notu” ve COVID-19 önlemleri kapsamında yayımlanan ‘’The Playbook’’ TMOK
tarafından Türkçeye çevrilerek GSB ve Federasyonlara dağıtıldı.
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TMOK OLİMPİK HAZIRLIKLAR VE
DESTEK PROGRAMLARI
TMOK, Vuokatti 2022 EYOF hazırlıkları kapsamında Oyunlara katılacak Federasyonlarımıza,
•

Kayak Federasyonu’na 15.000 USD,

•

Buz Pateni Federasyonu’na 10.000 USD

olmak üzere toplam 25.000 USD finansal destek sağladı.

MİLLİ TAKIM KAMP ZİYARETLERİ
TMOK görevlileri, Oyunlar öncesinde hazırlıklarını kamp yaparak sürdüren EYOF Milli
Takımlarını ziyaret etti ve antrenmanlar yerinde takip ederek sporcuların performansları
gözlemledi, antrenörleriyle birlikte EYOF 2022’deki beklentileri değerlendirdi.
Sporculara EYOF’un hangi amaçla organize edildiği, hedefleri ve temsil ettiği değerler
hakkında bilgilendirme yapıldı, Oyunlar’ın sporculara kazandıracağı uluslararası tecrübenin
ve vizyonun önemi vurgulandı.
Gerçekleştirilen 3 kamp ziyareti:
•

27.12.2021 – Alp Disiplini Milli Takım Kampı – Erzurum

•

28.12.2021 – Kısa Kulvar Sürat Pateni Milli Takım Kampı - Erzurum

•

31.12.2021 – Kayaklı Koşu Milli Takım Kampı – Erzurum
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AÇILIŞ TÖRENİ
Vuokatti 2022 EYOF Açılış Töreni, 20 Mart
tarihinde Vuokatti Arena’da düzenlendi.
Kafileler bayrak geçişi ile Barış Ateşi’nin
olduğu alana girerken, Törende Türk
Bayrağını Artistik Buz Pateni milli sporcumuz
Anna Deniz Özdemir ve Kayaklı Koşu milli
sporcumuz Abdullah Yılmaz taşıdı.
Töreni, TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, TMOK
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, GSB
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler
Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak
takip ettiler.
Göz alıcı ses, ışık ve sahne gösterilerine
sahne olan Açılış Töreni meşalenin yakılması
ardından sona erdi.
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SPORCULARIMIZIN PERFORMANSLARI VE
GELECEK İÇİN ÖNERİLER
Spor Dalı

Disiplin

Ada Göney

Toplamda 42.51 derecesiyle genel sıralamada 54. oldu.

Paralel Slalom

Buse Akar

Toplamda 44.19 derecesiyle genel sıralamada 59. oldu.

Paralel Slalom

Toplamda 40.74 derecesiyle genel sıralamada 58. oldu.

Paralel Slalom

Bünyamin Çelik
Ceren Reyhan
Yıldırım
Demirkan Hasırcı

Paralel Slalom

Kerem Haymana

Toplamda 41.01 derecesiyle genel sıralamada 60. oldu.

Paralel Slalom

Lal Öktem

Toplamda 42.09 derecesiyle 51. oldu.

Paralel Slalom

Zülfücan Oruç

2. inişi tamamlayamadı.

Slalom

Ada Göney

Toplamda 1:47.06 derecesiyle genel sıralamada 50. oldu.

Slalom

Buse Akar

2. İnişi tamamlayamadı.

Slalom

1. İnişi 50.22 derecesiyle tamamladı.

Slalom

Bünyamin Çelik
Ceren Reyhan
Yıldırım
Demirkan Hasırcı

Slalom

Kerem Haymana

1. inişi tamamlayamadı.

Slalom

Lal Öktem

2. İnişi tamamlayamadı.

Zülfücan Oruç

2. İnişi tamamlayamadı.

Slalom

Toplamda 38.90 derecesiyle genel sıralamada 36. oldu.
Toplamda 39.20 derecesiyle genel sıralamada 52. oldu.

Toplamda 1:40.90 derecesiyle genel sıralamada 40. oldu.
Toplamda 1:40.15 derecesiyle genel sıralamada 48. oldu.

Slalom
4 x 6 km Takım
Bayrak
Bireysel 10 km

Karışık Takım

Yarışı tamamlayamadılar.

Betül Demir

53:44.1 derecesiyle 58. sırada yarışı tamamladı.

Bireysel 10 km

Ebru Tuncer

41:25.8 derecesiyle 52. sırada yarışı tamamladı.

Bireysel 10 km

Elanur Şepci

54:58.4 derecesiyle 59. sırada yarışı tamamladı.

Bireysel 10 km

Neslişah Sarıaltun

Yarışı tamamlayamadı.

Bireysel 12,5 km

Alican Dayan

52:57.0 derecesiyle 62. sırada yarışı tamamladı.

Bireysel 12,5 km

Barış Oduncu
Berkan Metehan
Türkeş
Volkan Oğur

47:17.4 derecesiyle 56. sırada yarışı tamamladı.

51:38.9 derecesiyle 61. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 6 km

Betül Demir

23:39.5 derecesiyle 58. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 6 km

Ebru Tuncer

22:30.6 derecesiyle 53. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 6 km

Elanur Şepci

26:13.6 derecesiyle 61. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 6 km

Neslişah Sarıaltun

25:17.3 derecesiyle 59. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 7,5 km

Alican Dayan

29:11.3 derecesiyle 63. sırada yarışı tamamladı.

Sprint 7,5 km

Barış Oduncu
Berkan Metehan
Türkeş
Volkan Oğur

28:59.5 derecesiyle 62. sırada yarışı tamamladı.

Bireysel 12,5 km
Biatlon

Sonuç

Paralel Slalom

Paralel Slalom

Alp
Disiplini

Sporcu

Bireysel 12,5 km

Sprint 7,5 km
Sprint 7,5 km

47:38.5 derecesiyle 58. sırada yarışı tamamladı.

26:55.8 derecesiyle 61. sırada yarışı tamamladı.
26:21.0 derecesiyle 60. sırada yarışı tamamladı.
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Spor Dalı
Artistik
Buz
Pateni

Kayaklı
Koşu

Kısa
Kulvar
Sürat
Pateni

Disiplin

Sporcu

Sonuç

Ali Efe Güneş

Kısa programı 8. sırada, serbest programı 7. sırada tamamladı.

Bireysel Kızlar

Anna Deniz
Özdemir

Kısa programı 23. sırada, serbest programı 19. sırada tamamladı.

10 km Serbest

Abdullah Yılmaz

Finalde 23:54.0 derecesiyle 43. sırada yarışı tamamladı.

10 km Serbest

Cumali Doğan

Finalde 26:53.6 derecesiyle 66. sırada yarışı tamamladı.

10 km Serbest

Muhammet Sait
Soyak

Finalde 27:05.1 derecesiyle 67. sırada yarışı tamamladı.

10 km Serbest

Oğuzhan Ayyıldız

Finalde 26:23.9 derecesiyle 64. sırada yarışı tamamladı.

4 x 5 km Takım
Bayrak Klasik +
Serbest

Karışık Takım

Finalde 1:04:33.0 toplam dereceleriyle 15. sırada yarışmayı tamamladılar.

5 km Klasik

Özlem Ceren
Dursun

Finalde 17:28.9 derecesiyle 48. sırada yarışı tamamladı.

5 km Klasik

Şennur Kartal

Finalde 17:37.8 derecesiyle 53. sırada yarışı tamamladı.

5 km Klasik

Zülfiye Soyaslan

Finalde 17:29.8 derecesiyle 49. sırada yarışı tamamladı.

7,5 km Serbest

Özlem Ceren
Dursun

Finalde 26:06.2 derecesiyle 50. sırada yarışı tamamladı.

7,5 km Serbest

Şennur Kartal

Finalde 26:50.9 derecesiyle 55. sırada yarışı tamamladı.

7,5 km Serbest

Zülfiye Soyaslan

Finalde 28:01.8 derecesiyle 60. sırada yarışı tamamladı.

7.5 km Klasik

Abdullah Yılmaz

Finalde 21:26.3 derecesiyle 30. sırada yarışı tamamladı.

7.5 km Klasik

Cumali Doğan

Finalde 24:00.3 derecesiyle 60. sırada yarışı tamamladı.

7.5 km Klasik

Muhammet Sait
Soyak

Finalde 24:12.2 derecesiyle 61. sırada yarışı tamamladı.

7.5 km Klasik

Oğuzhan Ayyıldız

Finalde 23:03.2 derecesiyle 53. sırada yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Abdullah Yılmaz

Elemelerde 2:12.35 derecesiyle genel sıralamada 37. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Cumali Doğan

Elemelerde 2:19.10 derecesiyle genel sıralamada 56. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Muhammet Sait
Soyak

Elemelerde 2:24.94 derecesiyle genel sıralamada 64. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Oğuzhan Ayyıldız

Elemelerde 2:19.59 derecesiyle genel sıralamada 59. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Özlem Ceren
Dursun

Elemelerde 2:56.94 derecesiyle genel sıralamada 62. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Şennur Kartal

Elemelerde 2:50.44 derecesiyle genel sıralamada 56. olarak yarışı tamamladı.

Sprint Serbest

Zülfiye Soyaslan

Elemelerde 2:55.78 derecesiyle genel sıralamada 60. olarak yarışı tamamladı.

1000 m

Aybuke Han

Genel sıralamayı 13. olarak tamamladı.

1000 m

Damla Akan

Genel sıralamayı 24. olarak tamamladı.

1500 m

Aybuke Han

Penaltı cezası aldı ve genel sıralama dışında kaldı.

1500 m

Damla Akan

Genel sıralamayı 19. olarak tamamladı.

500 m

Aybuke Han

Genel sıralamayı 22. sırada tamamladı.

500 m

Damla Akan

Genel sıralamayı 27. olarak tamamladı.

Bireysel Erkekler
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KISA MESAFE SÜRAT PATENİ
2 kız sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız beklentinin altında performanslar
sergilediler.
Sporcumuz Aybuke Han 500 m, 1000 m ve 1500 m yarışlarında mücadele etmiş, 500 m’de
genel sıralamayı 22. sırada, 1000 m’de genel sıralamayı 13. olarak tamamlarken 1500 m’de
penaltı cezası alarak genel sıralama dışında kalmıştır.
Sporcumuz Damla Akan da 500 m, 1000 m ve 1500 m yarışlarında 500 m’de genel
sıralamayı 27. sırada, 1000 m’de genel sıralamayı 24. olarak tamamlarken 1500 m’de genel
sıralamayı 19. Olarak tamamlamıştır.
Sporcularımızın antrenman eksikleri ve uluslararası yarışma tecrübelerinin yeteri
kadar olmamasından dolayı EYOF 2022’de diğer ülke sporcularının gerisinde kaldıkları
değerlendirilmektedir.
Kızlarda bu yaş kategorisinde sporcularımızın Polonya, Litvanya, Fransa gibi ülkelerin
sporcularından önde oldukları, Hollanda ve Macaristan’ın sporcularıyla da çok yakın
seviyede oldukları gözlemlenmiştir. Her ne kadar Dünya Şampiyonaları ve Olimpiyatlarda
bu sporun en başarılı ülkeleri olan Güney Kore, Japonya ve Çin’den gelen sporcuların
seviyeleri tüm Avrupa’nın üzerinde olsa da Türk sporcuların doğru planlamayla çalışmaya
devam etmeleri durumunda, yakın gelecekte tarihte ilk kez kadınlarda Olimpiyat
Oyunları’na katılma şansının olduğu düşünülmektedir.

AYBUKE HAN

DAMLA AKAN, BURAK AKAR VE AYBUKE HAN
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GELECEK KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ;
•

Türk antrenörlerimizin dönem dönem, yurtdışında düzenlenen antrenör gelişim
seminerlerine katılarak, hem uluslararası düzeydeki antrenman metotlarını
gözlemlemeleri hem de milli takımın hazırlık sürecinin planlanmasında daha çok
bilgi sahibi olmaları,

•

İlk etapta kondisyon ve fiziksel gelişim konularında uzman bir antrenörün
teknik ekipte görev alması ve ilerleyen süreçte hedef sporcuların fiziksel ölçüm
ve performans testlerinin yapılarak, antrenman programlarının sporcuya özgü
şekilde yeniden düzenlenmesi,

•

Antrenörlerin İngilizce seviyelerini geliştirmeleri ve yabancı antrenörlerden
sporculara bilgi aktarımını eksiksiz şekilde yapmaları,

•

Kız sporcuların, büyük erkekler kategorisindeki sporcularla beraber
çalışmalarının EYOF’ta yarışan sporcularımıza olumlu etkisi olduğu
görülmektedir. Potansiyeli yüksek genç sporcuların bu kategorideki sporcular
ile beraber antrenman yapmaya devam etmeleri,

•

Özellikle Erzurum ve çevre illerde, ayrıca hali hazırda buz pateni salonu bulunan
Kocaeli ve çevresinde de yetenek taramaları yapılarak yeni genç sporcuların bu
spora kazandırılması ve milli takım sporcu havuzunun genişletilmesi,

•

Genç kız sporcu sayısının arttırılması ve yetenek seçiminin daha geniş sporcu
havuzundan yapılarak, gelecekte büyük kadınlar kategorisinde yarışacak
sporcular yetiştirilmesi.

DAMLA AKAN
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ARTİSTİK BUZ PATENİ
Bireysel kızlarda çalışmalarını Ankara’da sürdüren Anna Deniz Özdemir ve bireysel
erkeklerde çalışmalarını Ankara’da sürdüren Ali Efe Güneş Oyunlarda ülkemizi temsil etti.
Anna Deniz Özdemir, 31 ülkeden birer sporcunun katıldığı bireysel yarışmasını kısa ve
serbest programları sonucu 19. sırada, Ali Efe Güneş ise 17 ülkeden birer sporcunun
katıldığı bireysel erkekler yarışmasını kısa ve serbest programları sonucu 7. sırada
tamamladı. Ali Efe Güneş’in artistik buz patenine 3 sene önce başlamış olduğu göz önünde
bulundurulduğunda beklenenin üzerinde bir performans sergilediği, Anna Deniz Özdemir’in
genel performansının beklentinin altında kaldığı söylenebilir.

ALİ EFE GÜNEŞ

ANNA DENİZ ÖZDEMİR
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GELECEK KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ;
•

Buz Pateni federasyonu tarafından içerisinde her bir disiplin için (tek erkekler,
tek kadınlar, çiftler ve buz dansı) en az bir yabancı uzman antrenör, koreograf ve
Türk antrenörlerin yer alacağı bir teknik ekibin kurulması,

•

Daha geniş bir sporcu havuzundan yetenek seçimlerinin yapılması ve her yaş
kategorisinde yatırım yapılacak hedef sporcuların belirlenerek Olimpiyat hedefi
doğrultusunda kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık planlamanın teknik
ekip tarafından yapılması,

•

Belirlenen sporcuların yurt dışında katılacakları yarışmaların çoğaqltılması,
uluslararası tecrübelerinin arttırılması ve bu sayede özgüvenlerinin
yükseltilmesi,

•

İstanbul, İzmir, Ankara ve Erzurum’da bulunan buz pateni salonlarından birinin
merkez olarak belirlenerek, tüm disiplinlerde yetiştirilecek Olimpik seviyeye
aday sporcuların ve yabancı uzman antrenörlerin dahil olduğu teknik ekiplerin
bir araya getirilmesi ve milli takımın kulüp yapısında çalışmalarını yerleşik olarak
bu merkezde sürdürmesi.

ANNA DENİZ ÖZDEMİR - UMUR ÖZTAŞDELEN
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ALP DİSİPLİNİ
4 erkek ve 4 kız sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız beklentilerin altında
performanslar sergilediler. Kız sporcularımızdan Ceren Reyhan Yıldırım ve Ada Göney,
Slalom ve Büyük Slalom yarışlarını tamamlayabilirken, Lal Öktem ve Buse Akar sadece
Paralel Slalom’u tamamlayabildiler. Paralel Slalom’da ilk defa yarışmasına rağmen Ceren
Reyhan Yıldırım genel sıralamada 36. olarak beklenenin üzerinde bir performans göstermiş
ve Paralel Slalom’da çalışmalarını sürdürdüğü takdirde kısa sürede başarı elde edebileceği
düşünülmektedir. Erkek sporcularımızdan Slalom yarışmasını tamamlayabilen tek
sporcumuz Demirkan Hasırcı 48. oldu. Paralel Slalom yarışmasını sadece 3 erkek sporcumuz
tamamlayabildi.
Genel olarak bakıldığında iyi dereceler elde etmek ve madalya şansını kazanabilmek için
bazı sporcuların risk aldıkları ve yaptıkları hatalarla yarışma dışında kaldıkları gözlemlendi.
Sporcularımızın büyük bir kısmının ise yarışmayı tamamlamak için fazla risk almadan güvenli
bir şekilde kaymayı tercih ettikleri görüldü.
Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, sporcu sayımızın az olduğu ve performans
seviyeleri arasında büyük farklar olduğu gözlemlendi.
Milli sporcularımızın genelde hobi olarak kayak sporuyla ilgilenmeye başladıkları ve
devamında milli takıma seçildikten sonra da rekabetçi kültürden uzak, rahat bir çalışma
temposuyla yarışmalara katıldıkları anlaşılmaktadır. Sporcularımızın uluslararası
tecrübelerinin az olmasının yanı sıra antrenman yoğunluğu bakımından yeterli çalışma
yapamamış olmalarının da performansları üzerine olumsuz etkisi olduğu görüldü.

GELECEK KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ;
•

Alp Disiplini dalında yeterli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip uzman yabancı
antrenörün başında olacağı teknik ekip ile birlikte ülke genelinde işleyecek yeni
bir sistem kurulması,

•

Alp Disiplini antrenörlerinin özel dersler vererek iyi bir gelir elde edebiliyor
olmalarına çözüm olarak Milli Takımlar için belli bir disiplin ve motivasyon
altında çalışacak adaylar bulunması,

•

Alp Disiplininde gerçekten yarışmacı olacak, hedeflere sahip hedef sporcuların
belirlenerek, 4 yıllık bir planlama yapılması ve sporcuların kampları, yurt
dışında katılacakları yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans
takiplerinin yapılması,

•

Bu yeni sistemin kurularak yeni genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve bu
sporcularla bir sonraki EYOF’a katılınması, aksi halde bu spor dalında katılım
yapılmamasıdır.
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ADA GÖNEY

BUSE AKAR

BÜNYAMİN ÇELİK

CEREN REYHAN YILDIRIM

DEMİRKAN HASIRCI

KEREM HAYMANA

LAL ÖKTEM

ZÜLFÜCAN ORUÇ
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BİATLON
Kayaklı koşu ve atıcılık sporlarının bir araya geldiği kış sporu olan biatlonda 4 erkek ve 4 kız
sporcumuz Oyunlarda ülkemizi temsil etti. Ayakta ve yatış pozisyonunda atışların yapıldığı
yarışmalarda, kaçan atışlar sonucu sporcuların ceza turu atmaları gerekmekte ve toplam
sürelerini olumsuz etkilemekte, yapılan atışların başarısının yarışların sonucu üzerinde
büyük bir etkisi olmaktadır.
Sporcularımızın genel olarak atışlarda başarılı oldukları, ancak kayak parkurunda
performans olarak çok geride kaldıkları gözlemlendi. Sporcularımız arasından en
iyi sonucu alan Ebru Tuncer, 10 km bireysel yarışını 61 sporcu arasından 52. sırada
tamamladı.
2 erkek ve 2 kız sporcumuzun takım olarak yarıştıkları ve 16 ülkenin katıldığı bayrak
yarışını tamamlayamadılar.

GELECEK KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ;
•

•

•

•

Modern antrenman teknikleri,
kondisyon antrenmanları,
atletik performans testlerine
tabi tutarak sporcuların eksik
yönleri tespit edilip, bireysel
eksikliklere yönelik yapılacak
çalışmalar anlamında özellikle
Kayaklı Koşu sporunda uzman
bir yabancı antrenör ile birlikte
çalışılarak sporcuların kayak tekniklerinin ve performanslarının geliştirilmesi,
Türk antrenörlerin uluslararası eğitimlere gönderilerek kendilerini
geliştirmelerine olanak sağlanması ve doğru bir programlama ile güncel
antrenman bilimi ve tekniklerinin sporculara aktarılması,
Uzman yabancı antrenör ile birlikte kısa vadede 4 yıllık ve uzun vadede 8 yıllık bir
planlama yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında katılınacak yarışmaların
belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans takiplerinin yapılması,
Uluslararası Biatlon Federasyonu’nun (IBU) Uluslararası Kayak
Federasyonu’ndan (ISU) ve diğer ülkelerin ulusal biatlon federasyonlarının
da ayrı federasyonlar olduğu gibi, bünyesinde hali hazırda çok sayıda spor
disiplini barındıran Kayak Federasyonu’ndan ayrı bir Biatlon Federasyonu’nun
kurulmasıdır.
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ALİCAN DAYAN

BARIŞ ODUNCU

BERKAN METEHAN TÜRKEŞ

BETÜL DEMİR

EBRU TUNCER

ELANUR ŞEPCİ
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VOLKAN OĞUR
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KAYAKLI KOŞU
Kayaklı Koşu spor dalında, 4 erkek ve 3 kız sporcuyla katıldığımız Oyunlarda sporcularımız
beklentinin çok altında performanslar sergilediler.
Sporcularımız genel olarak yarışmaları bu sporun çok gelişmiş olmadığı ve küçük ülkeler
olan Litvanya, Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerin sporcularıyla birlikte son sıralarda
tamamladılar. 2 erkek ve 2 kız sporcumuzun takım olarak yarıştıkları bayrak yarışını
17 ülke arasında 15. sırada tamamlaması, milli sporcularımızın kayaklı koşu sporunda
rekabetçi olmak için üst seviye sporcularla aramızda kapatılması gereken önemli bir fark
olduğunun da göstergesi oldu.
Antrenmanlarını Norveç’de iki yabancı antrenör ile devam ettiren Abdullah Yılmaz’ın,
antrenörleri tarafından verilen bilgilere göre Oyunlara katılmadan bir ay önce COVID-19
hastalığı geçirdiğini ve performansının bu sebepten dolayı düştüğünü, hastalıktan sonra
katıldığı ilk yarışma olduğu ifade edildi.
Kayaklı koşu sporcularımızın yaşadığı en önemli sıkıntının, özellikle kuvvet ve kondisyon
bakımından rekabet ettikleri diğer sporculardan geride olmaları ve bunun yanı sıra teknik
anlamda da kendilerini önemli derecede geliştirmeleri gerektiği gözlemlendi.

GELECEK KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI HEDEFLERİ
DOĞRULTUSUNDAKİ ÖNERİLERİMİZ;
•

Modern antrenman teknikleri, atletik performans antrenmanları, performans
testleri ve sporcuların eksik yönleri için yapılacak özel çalışmalar anlamında
uzman bir yabancı antrenör ile birlikte çalışılması,

•

Kayaklı Koşu spor dalında gerçekten yarışmacı olmak ve rekabetin içinde
yer almak için uzman yabancı antrenör ile birlikte kısa vadede 4 yıllık ve
uzun vadede 8 yıllık bir planlama yapılarak sporcuların kampları, yurt dışında
katılınacak yarışmaların belirlenmesinin yanı sıra özellikle performans
takiplerinin yapılması,

•

Uzman yabancı antrenörün yanı sıra biri atletik performans antrenörü olmak
üzere en az iki Türk antrenörün de Milli Takım teknik ekibine dahil edilerek
antrenman planlamalarının daha sağlıklı hale getirilmesi ve bu ekibin birlikte
koordineli bir şekilde çalışması,

•

“Kayaklı Koşu Merkezi” haline gelecek yeni tesislerin kurulması ve böylece
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Van, Kars gibi bu spor dalı için büyük potansiyeli olan
şehirler ve çevre illerden daha çok genç sporcunun bu spora kazandırılarak
sporcu havuzunun geliştirilmesidir.
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MADALYA SIRALAMASINDA İLK 10 ÜLKE
Ülkeler
Finlandiya
İtalya
Avusturya
İsveç
Fransa
Hollanda
Çek Cumhuriyeti
Slovenya
Macaristan
Norveç

Altın
6
5
5
4
4
4
3
3
1
1

Gümüş
4
9
3
5
1
0
4
1
4
2

Bronz
4
6
2
4
6
2
0
1
0
0

Toplam
14
20
10
13
11
6
7
5
5
3

Yandaki tabloda
en çok madalya
kazanan ilk 10 ülke
sıralanmıştır. Ev
sahibi Finlandiya 6
altın madalya ile ilk
sırada yer alırken,
İtalya toplamda 20
madalya kazanarak
en çok madalya
kazanan ülke
olmuştur.

MADALYA DAĞILIMI & SPORCU SAYISI
Madalya Dağılımı & Sporcu Sayısı - 1
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9

Hollanda

3
Norveç

Madalya Sayısı

27
6
İsviçre

0
Türkiye

Sporcu Sayısı

Tabloda görüldüğü üzere, sporcu sayısının en yüksek olduğu ülkeler daha fazla madalya
elde etmektedirler. Türkiye 27 sporcu ile Oyunlara katılarak madalya kazanamazken,
benzer sayıda sporcu ile katılım gösteren Macaristan 5 madalya ve Norveç 3 madalya
kazanmıştır.
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Madalya Dağılımı & Sporcu Sayısı - 2
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Tablo – 2’de, madalya kazanamayan ülkeler ve Oyunlara katıldıkları sporcu sayısı
belirtilmiştir. Türkiye 27 sporcu ile oyunlara katılarak madalya kazanamazken, Bulgaristan
neredeyse yarı yarıya sporcu ile Oyunlara katılan Bulgaristan’da madalya kazanamayan
ülkeler arasında yer almaktadır. Buna karşın 5 sporcu ile Oyunlara katılan Hırvatistan
1 madalya kazanarak oyunları tamamlamıştır.

Madalya Dağılımı & Sporcu Sayısı - 3
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Tablo – 3’de, Oyunlara en yüksek sporcu sayısıyla katılan ülkeler arasında 62 sporcu ile
ev sahibi ülke Finlandiya 6 altın ile birlikte toplamda 14 madalya, 39 sporcu ile İtalya
20 madalya kazanarak en çok madalya kazanan ülke olmuş ve 29 sporcu ile Ukrayna,
27 sporcu ile Romanya ve Türkiye Oyunları madalya kazanamadan tamamlamıştır.
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GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Kış sporlarında ülkemizde, Erzurum şehrinin 2011 yılında Universiade, 2017 yılında
EYOF’a ev sahipliği yapmış ve ISF Winter Games 2023’e ev sahipliği yapacak
olmasıyla beraber tesisleşmeye önem verilmiş, tesis sayısı ve olanakları arttırılmış
ve bu bakımdan önemli bir aşama kaydedilmiştir.
Diğer taraftan antrenörlerimizin teknik kapasiteleri, modern antrenman bilimini
takip etmeleri, yabancı dil öğrenmeleri konularında kendilerini geliştirmeleri
gerektiği görülmektedir.
•

Tüm kış spor dallarının milli takım teknik ekiplerinde, uzman yabancı
antrenörler ile beraber yetişecek motivasyonda ve potansiyelde Türk
antrenörlerin görevlendirilerek, bu antrenörlerin elde edecekleri donanımla Türk
sporuna hizmet etmeleri ve Olimpik seviyede sporcu yetiştirmeleri için imkân
yaratılması büyük önem taşımaktadır.

•

Milli takım antrenörlerinin yurt dışında gelişim seminerlerine katılarak, modern
antrenman bilimini takip etmeleri ve teknik bilgi olarak kendilerini geliştirerek,
sporcuların yetiştirilmesi esnasında doğru antrenman metotlarının uygulanması
ve yetişmekte olan antrenörlere bilgi ve birikimlerini aktararak Türk sporunu
ileriye götürmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

•

Alp Disiplini’nde mücadele etmiş mevcut sporcular ve daha önceki EYOF
organizasyonlarında başarılı olmuş sporcular dahil, bu spora hobi olarak
başlamış, daha sonrasında maddi imkanları dahilinde devam ederek milli
sporcu olmuş ve büyük bir bölümünün eğitim ve sporculuk kariyerleri arasında
seçim yapmakta kararsız kalmış olmaları Olimpik seviyede sporcu yetiştirme
konusunda sıkıntı yaratmaktadır.

•

EYOF’larda yarışacak sporcular belirlenirken, sporcuların potansiyelleri ve
yetenek seviyelerinin yanı sıra gelecekte Olimpiyatlarda yarışacak motivasyona
ve çalışma azmine sahip olmalarına özellikle dikkat etmek büyük önem
taşımaktadır. EYOF sonrası çeşitli sebeplerle çalışma azmini yitirerek sporculuk
hayatını bitiren sporculara yapılan tüm yatırımlar boşa gitmektedir. Sporcu
seçimi yapılırken ana amaç Oyunların izin verdiği maksimum kotayı doldurmak
değil, geleceğin Olimpik seviyede sporcularına tecrübe kazandırmak olmalıdır.

•

Milli sporcuların teknik ekip desteği olarak kısıtlı imkânlara sahip olması da çok
önemli bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Teknik ekiplerin oluşturulmasıyla
ilgili genel olarak,
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Atletik performans antrenörü ile birlikte çalışılarak, Olimpik dönemi
kapsayacak bir mikro ve daha uzun süreli makro periyotlamalar yapılması,
bunlara bağlı performans ölçümlerinin alınması, fiziksel yetersizliklerin
saptanması ve antrene edilmesi,
Beslenme konusunda bir uzmanla beslenme programının periyodlar
boyunca planlanması,
Yarışma öncesi ve esnasında oluşan stresi önlemek amacıyla belli aralıklarla
sabit bir spor psikoloğuyla çalışılması,
Sadece büyük organizasyonlarda ve yaranlanma sonrasında değil, yıl
boyunca belli aralıklarla yaralanma önleyici yöntemlerin kullanılmasıyla
yaralanma riskini en aza indirecek kış sporlarında uzman bir spor hekimi ve
fizyoterapistle çalışılması.
•

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.

•

Hali hazırda bulunan tesislerin ilgili spor dalları için merkezler haline
getirilmesi, hem lojistik olarak hem de antrenman planlamalarının daha verimli
olmasını sağlayacaktır. Bazı yapısal eksiklikleri bulunan veya bakım konusunda
istenilen seviyede olmayan tesislerin ise gerekli çalışmanın yapılması sonrası
merkez olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.

•

Kışın uzun sürdüğü ve kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunan ilkokul
ve ortaokul çağındaki öğrencilerin kış sporlarıyla tanıştırılmaları, düzenli
aralıklarla yetenek taraması yapılarak kış sporlarında daha çok sayıda çocuğun
kış sporları sporcusu olmasının, genç sporcu havuzunun gelişmesine büyük
katkısı olacaktır.

•

Spor Bilimleri 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,
yerel yönetimlerin ve kulüplerin işe alımlarında önceliklendirilerek kurum
bünyesinde aktif rol alması ve kış sporlarının gelişimine fayda sağlaması
hedeflenmelidir.

•

Oyunlarda kafilemizin kullandığı kıyafet ve malzemelerin belirlenmesi
aşamasında sporcu görüşlerinin yanı sıra, kıyafet seçimi başarılı olan diğer
ülkelerin seçimleri göz önüne alınarak kış sporlarına uygun kalitede ve ülkemizi
en iyi şekilde temsil edecek tasarımların seçilmesi uygun olacaktır.
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YARIŞMA VE ANTRENMAN TESİSLERİ

•

Vuokatti Sport Institute: Kayaklı Koşu, Biatlon

•

Vuokatti Ski Resort: Alp Disiplini

•

Vuokatti Arena: Artistik Buz Pateni, Kısa Kulvar Sürat Pateni

Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Kayaklı Koşu ve Kısa Kulvar Sürat Pateni tesisleri
Vuokatti bölgesinde yer almaktaydı. Tesislerin yeni, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
olduğu gözlemlenirken, tek eksiklik olarak tesis ve sporcu köyü arasındaki transferin
sağlanmasının yetersiz olduğu görüldü.
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SPORCU KÖYÜ
Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör ve idareciler Vuokatti’de yer alan müstakil evlerde
konakladılar. Evler 4 – 9 kişi alabilecek odalara sahipti. Helsinki Havaalanı’ndan Oulu
Havaalanına 1 saat 5 dakikalık bir uçuştan sonra Oulu Havaalanı’ndan Vuokatti Sporcu Köyüne
2 saat 31 dakika ulaşım sağlandı. Vuokatti Sport Institute’de biatlon için silah deposu, wax
odaları, doping kontrol odası vb. teknik odalar yer aldı. NOC Koordinasyon Ofisi ile temaslar
ve gerekleri, odalarda kalacak kafilenin odalara yerleştirilmeleri, anahtar tanzimleri, kafilenin
kendi içinde sağlıklı iletişim sağlaması için WhatsApp grubunun kurulması, günlük müsabaka
programının kafileye iletilmesi, Oyunlar’a katılan tüm sporcu, antrenör, idareci, sağlık
görevlilerine verilen katılım sertifikasının dağıtımı, kapanış sonrası, konaklanan odalardan çıkış
işlemlerinin tamamlanması, bir gün önceden kafilenin tüm teknik ekipmanının havalimanına
ulaştırılması ve kafilenin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenilmesi görevleri yerine getirildi.
Genel idarecilerimizle birlikte, antrenör ve sporcularımızla ayrı ayrı toplantılar yapılarak
Oyunlar süresince ihtiyaçları olacak bilgiler paylaşıldı, sorular cevaplandırıldı. Odalardan biri
sağlık hizmetleri odası olarak tanzim edilerek kafilemizde yer alan takım doktorumuz ve
masörümüz kafilemize burada hizmet verdi.
Ana Etkinlik Yemek Salonu’nda servis edilen yemekler sınırlı çeşitte idi. Doğayı ve çevreyi
koruma kuralları gereği Oyunlar boyunca odalar için temizlik hizmeti verilmedi. Çöpler
düzenli olarak dışarıda bulunan çöp kutularına atıldı ve odalar temiz tutuldu. Odaların kendi
çamaşır yıkama ve kurutma tesisleri varken, nevresim, havlu, deterjan vb. temizlik ihtiyaçları
resepsiyondan temin edildi.
Organizasyon Komitesi, yarışmaların yapıldığı tesislerde ücretsiz internet erişimi sağladı.
Köye yürüme mesafesinde bulunan sağlık merkezi “Medika’’ 06:00 – 20:00 saatleri arasında
temel sağlık hizmetlerini ve acil durum ihtiyacı olması durumunda 24 saat boyunca hizmet
verdi. Sokos Otel’in karşısında yer alan içerisinde NOC Koordinasyon Bölümü, Spor Bilgi
Merkezi, Ulaşım, Akreditasyon,
Bilet, Finans konularında kurulan
masalar ihtiyacı olan kafilelere
hizmet verdi.
Organizasyonda yaklaşık 1.000
gönüllü görev yaptı. Türkiye’ye
tahsis edilen 1 gönüllü Oyunlar
süresince kafilemize yardımcı
oldu.
Her gün yapılan yarışmalar
sonrasında kazanılan madalyalar,
her spor dalının mücadele edildiği
tesislerde Madalya Töreni ile
sahiplerine takdim edildi.
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ULAŞIM VE LOJİSTİK
Alp Disiplini, Kayaklı Koşu ekipmanları ve Biatlon Silahları konaklanacak sporcu köyüne
götürülmek üzere lojistik aracına yüklendi ve yarışma tesislerinde bulunan Spor
Ekipmanları Depolama Alanından teslim alındı.
Sporcular, idareciler ve antrenörlerimiz yarışmaların yapılacağı tesislere ulaşımlarını
farklı güzergâhlar için hizmet veren otobüsler ile sağladılar. İlk günler otobüs sayısı ve
saatlerinde sorunlar yaşansa da ileriki günlerde aksaklıklar giderildi. Kafilemizin büyük bir
bölümünün ulaşımları, yarışmalarının yapıldığı tesislere yaklaşık 5-10 dakika sürdü.
Açılış töreni için ulaşım konaklanan evlerden açılışın yapılacağı stada 10 dakika gibi bir
zamanda otobüsler ile sağlandı. Tören geçişi sonrası erken ayrılmak isteyen kafileler
için de otobüsler hizmet verdi. Açılış töreni sonrası kafilemiz hızlı ve düzenli bir şekilde
odalarına ulaştı.

KURUMSAL İLETİŞİM
TMOK, web sitesi ve sosyal medya hesapları ile sahip olduğu tüm iletişim kanallarını
kullanarak Vuokatti EYOF 2022 süresince milli sporcularımız, Federasyonlarımız, basın ve
tüm spor takipçileri için haber ve bilgi kaynağı olma rolünü sürdürmüştür.
Vuokatti EYOF 2022 öncesinde Oyunlar için açılan web sayfasında Oyunlara katılacak
sporcularımız, organizasyon ile ilgili genel bilgiler, yarışma takvimi, tesisler, geçmiş
EYOF’lar gibi konularda içerikler geliştirilmiş, bunlar sosyal medya hesaplarında TMOK
takipçileri ve basın ile paylaşılmıştır.
Oyunların öne çıkan noktaları, sporcularımız ve yarışacakları spor dalları, geçmiş başarıları
gibi Oyunları takip etmelerini kolaylaştıracak her türlü bilgi Oyunlar öncesinde basınla
paylaşılmıştır.
Oyunların öncesinde ve sırasında sporcularımız, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve
Vuokatti 2022 EYOF iletişim kuralları çerçevesinde bilgilendirilmiş ve kurallara uygun
hareket edebilmeleri için rehberlik verilmiştir. Oluşturulan görsel içerikler kafilemiz ile
paylaşılarak sporcu ve idarecilerimizin Team Türkiye’yi telif haklarına uygun olarak ve
doğru tanıtacak şekilde kendi iletişim kanallarını kullanmaları sağlanmıştır.
Vuokatti 2022 EYOF’u yerinden takip eden Kurumsal İletişim ekibimiz, Oyunlar süresince
milli sporcularımızın yarışmalarında aldığı sonuçları anlık ve Türkçe/İngilizce olarak tüm
kamuoyu ve basın ile paylaşmıştır. Sporcularımızın EYOF 2022 yolculuğuna çıkışından,
Açılış Töreni, Sporcu Köyünde geçirdikleri zaman ve yaptıkları aktiviteler, yarışmaları
öncesindeki antrenmanları, yarışmalarından görüntüler, aldıkları sonuçlar, Kapanış Töreni
ve Vuokatti’den ayrılışlarına kadar, Oyunlardaki hemen her anlarına TMOK takipçileri ve
basın yakından tanıklık etme şansı bulmuştur.
Oyunların ardından ise sporcularımızın aldıkları tüm sonuçlar ve Oyunlar genel bilgileri
kamuoyu ile paylaşılmıştır. Tüm bu iletişim çalışmaları, GSB, ilgili Federasyonlar ve milli
sporcularımız arasında iyi bir etkileşim sağlamıştır.
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KAPANIŞ TÖRENİ
EYOF Vuokatti 2022, 25 Mart tarihinde tüm kafilelerin katılımıyla Vuokatti’de düzenlenen
sade bir Kapanış Töreni ile sona erdi. Kapanış Töreninde Bayrağımızı Alp Disiplini
sporcumuz Ceren Reyhan Yıldırım taşıdı. Sporcular bir haftalık rekabet ve heyecan dolu
haftayı Törende keyifli saatler geçirerek kapattılar. Kapanış Töreni, Vuokatti 2022 EYOF
Organizasyon Komitesi Direktörü olarak görev yapan Sotkamo Belediye Başkanı Mika
Kilpeläinen’in EOC Bayrağını, bir sonraki Kış EYOF’a 2023 yılında ev sahipliği yapacak
İtalya’nın Friuli-Venezia Giulia bölgesinin organizasyon yetkililerine devretmesi ile sona erdi.
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Notlar

www.olimpiyat.org.tr

