Buenos Aires 2018
Yaz Gençlik Olimpiyat
Oyunları Raporu

Genel Bilgiler
3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları, 6 Ekim – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında Arjantin’in başkenti
Buenos Aires’de gerçekleştirildi. Arjantin’de gerçekleştirilen ilk Olimpik organizasyon olan
Oyunlar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) şemsiyesi altında, Arjantin Olimpiyat Komitesi
ve Buenos Aires belediyesinin ortak çalışması ile organize edildi. Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik
Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi (BAYOGOC) Başkanı olarak IOC Üyesi ve Arjantin Milli
Olimpiyat Komitesi Başkanı Gerardo Werthein görev yaptı.
Kadın ve erkek sporcu sayısının eşit olduğu ilk Olimpik organizasyon olma özelliği taşıyan
Oyunlar’a 206 ülkeden 3.998 sporcu katılırken, 8.000 gönüllü de Oyunlar süresince görev yaptı.
Türkiye, Oyunlar tarihindeki en yüksek sayıya ulaşarak 30’u kadın ve 26’sı erkek olmak üzere
toplam 56 sporcu ile katılım sağladı ve 1 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 11
madalya kazanarak Oyunları tamamladı.
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Ön Hazırlıklar
Önceki oyunlarda olduğu gibi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Gençlik ve Spor Bakanlığı
(GSB), Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ve Oyunlara katılacak ilgili Federasyonlar ile Buenos Aires
2018 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları öncesi ve sırasında iş birliği 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 GSB, SGM ve Oyunlara katılım
sağlayan ilgili Federasyonlara düzenli olarak iletilmesiyle sağlandı.
• Oyunlara katılacak sporcu, antrenör, idareci ve sağlık görevlisi sayıları SGM ve katılacak
Federasyonlardan alınarak, Türkiye’nin Kesin Sayısal Katılım bildirimi Buenos Aires 2018
Gençlik Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi’ne yapıldı.
• Buenos Aires 2018 programında yer alan spor dallarının bağlı olduğu Federasyonlara ve
SGM’ye Oyunlara katılması muhtemel tüm sporcu, antrenör, yönetici, hakem ve sağlık
görevlilerinin akreditasyonları için gerekli bilgilerin toplanması konusunda yazılar ve
Akreditasyon Bilgi Formları gönderildi.
• Oyunlara 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, takım doktorunun isimlerinin onay işlemleri
gerçekleştirildi.
• Oyunlara kesin olarak katılacak sporcu, antrenör, yönetici ve takım doktorunun
akreditasyonları için gerekli bilgiler ilgili Federasyonlardan ve SGM’den toplanarak
akreditasyon sistemine girildi.
• Oyunlar programında yer alan her spor dalına ilişkin teknik kitapçıklar ilgili antrenörlere e-mail
olarak iletildi.
• Atıcılık ve Modern Pentatlon sorucuların tabancalarının Arjantin’e girişi için gerekli izinler
Organizasyon Komitesi’nden alındı.
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TMOK Olimpik Hazırlıklar ve
Destek Programları
• TMOK, Buenos Aires 2018 hazırlıkları kapsamında Oyunlara katılım hakkı kazanan 56
sporcumuza toplam 50.000 USD finansal destek sağlamıştır.
• Oyunlara katılan idareci, antrenör ve sporcularımızdan oluşan 82 kişilik kafilemizin tamamına
Oyunlar süresince kullanmaları için bir adet bez çanta, bir adet su matarası ve bir adet tişört
hediye edilmiştir.
• Ayrıca, SGM tarafından da katılım hakkı elde eden sporculara destek sağlandı.

Milli Takım Kamp Ziyaretleri
TMOK Sportif Gelişim ve Oyunlar Hazırlık Birimi, Kurumsal İletişim ekibi ile birlikte Buenos
Aires 2018 öncesinde, hazırlıklarını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kamp yaparak sürdüren Milli
Takımları ziyaret ettiler.
Oyunlara katılacak 17 spor dalının tamamına yapılan ziyaretlerde, antrenmanlar yerinde
takip edilerek sporcuların performansları gözlemlendi ve antrenörleriyle birlikte Buenos Aires
2018’deki beklentileri değerlendirildi.
Sporculara Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın hangi amaçla organize edildiği, hedefleri ve temsil
ettiği değerler hakkında bilgilendirme yapıldı, Oyunlar’ın sporculara kazandıracağı uluslararası
tecrübenin ve vizyonun önemi vurgulandı.
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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 17 kamp ziyareti:
• 16.08.2018 - Kürek Milli Takım Kampı - Sakarya
• 25.08.2018 - Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takım Kampı - Mersin
• 27.08.2018 - Modern Pentatlon Milli Takım Kampı - Ankara
• 11.09.2018 - Atletizm Milli Takım Kampı - Bolu
• 12.09.2018 - Artistik Cimnastik ve Yelken Milli Takım Kampı - İzmir
• 18.09.2018 - Okçuluk ve Eskrim Milli Takım Kampı - Antalya
• 19.09.2018 - Plaj Hentbolu Milli Takım Kampı - Muğla
• 20.09.2018 - Yüzme Milli Takım Kampı - İstanbul
• 21.09.2018 - Karate Milli Takım Kampı - İstanbul
• 23.09.2018 - Badminton Milli Takım Kampı - Erzincan
• 25.09.2018 - Güreş Milli Takım Kampı - Ankara
• 25.09.2018 - Halter Milli Takım Kampı - Konya
• 26.09.2018 - Taekwondo Milli Takım Kampı - İstanbul
• 27.09.2018 - Judo Milli Takım Kampı - Samsun
• 28.09.2018 - Tenis Milli Takım Kampı - İstanbul
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Açılış Töreni
3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın Açılış Töreni, Arjantin’in Buenos Aires kentinde 6 Ekim
2018’de düzenlendi. Modern Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez stadyum dışında, Buenos
Aires’in sembolü olan ve cumhuriyet meydanında bulunan tarihi Obelisco’nun (Dikilitaş) önünde
gerçekleşen Açılış Törenine yaklaşık 200 bin kent sakini katıldı.
Türk bayrağımızı milli judocumuz Ömer Kemal Aydın’ın taşıdığı Törende sporcularımız,
antrenörlerimiz ve idarecilerimiz tam kadro yer aldı. Töreni TMOK Başkanı ve Uluslararası
Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Perviz
Aran, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Veli Ozan Çakır da
takip ettiler.
Göz alıcı ses, ışık ve spor gösterilerine sahne olan Açılış Töreni Olimpiyat Meşalesinin yakılması ve
havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.
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Kafilemiz
Buenos Aires 2018
Spor Dalı
Atıcılık
Atletizm - Atlama
Atletizm - Atmalar
Atletizm - Koşu
Badminton
Cimnastik - Artistik
Eskrim
Güreş
Halter
Judo
Karate
Kürek
Modern Pentatlon
Okçuluk
Plaj Hentbolu
Taekwondo
Tenis
Yelken
Yüzme
Toplam Sporcu

Sporcu Sayıları
Erkek Kadın Toplam
1
–
1
2
1
3
3
2
5
6
3
9
–
1
1
1
1
2
–
1
1
2
1
3
2
2
4
1
1
2
1
1
2
2
–
2
1
1
2
1
1
2
–
9
9
–
2
2
1
–
1
–
1
1
2
2
4
26

30

56
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Türkiye Oyunlara 30’u kadın ve 26’sı
erkek olmak üzere toplamda 56 sporcu
ile katıldı. Sporcularımız yarışmaların
yapıldığı 32 spor dalının 17’sinde ülkemizi
temsil ettiler.
TMOK Sportif Gelişim Koordinatörü
Yusuf Erdem Doğan’ın Kafile Başkanı
olarak görev yaptığı kafilemizde,
genel idareciler olarak ise Spor Genel
Müdürlüğü Uluslararası Organizasyonlar
Dairesi Başkanı Ercan Yıldız, Spor Genel
Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi’nden
Dr. Tuğba Kocahan ve Atletizm
Federasyonu Spor Direktörü Aydın Çetin
görev aldı. Oyunlara katılan toplam
sporcu sayısına göre belirlenen, 17
federasyondan toplamda 21 antrenörün
yanı sıra TMOK’un tavsiyesi ve IOC’nin
seçimiyle görevlendirilen Murat Madan
da Oyunlar süresince Genç Fark
Yaratanlar Temsilcisi olarak görev yaptı.

Sporcularımızın Performansları

Muhammed Furkan ÖZBEK

Caner TOPTAŞ

Halil GÖKDENİZ

Dilara NARİN

Mehmet ÇELİK

Ömer Kemal AYDIN

Münevver HANCI

Enes BULUT
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Osman AYAYDIN

Özlem BECEREK

Nida KARASAKAL

Halter
Oyunlara maksimum sayıda sporcu kotası kazanarak, 2 kadın ve 2 erkek sporcuyla katılan milli
takımımız 4 madalya kazanarak en başarılı spor dalı oldu. Oyunlardaki tek altın madalyamızı
kazanan Muhammed Furkan Özbek, gümüş madalya kazanan Caner Toptaş ve Dilara Narin’in
yanı sıra bronz madalya kazanan Nida Karasakal performanslarıyla ön plana çıktılar.
Sporcularımızın yüksek özgüvenlerinin yanı sıra milli takım antrenörümüz Talat Ünlü tarafından
çok iyi yönetilen yarışmalarda gösterilen performans gelecek için umut verdi. Özellikle erkek
sporcularımızın, Olimpik seviyede sporcu kalitesi ve sayısı bakımından eksiklik yaşayan halter milli
takımımız için önemli kazanç olacakları değerlendirilmektedir.
Gençler seviyesinde yeterli sayıda genç sporcuya sahip halter spor dalında sporcuların potansiyel
olarak da iyi durumda oldukları göz önüne alındığında, gelecek Olimpiyatlarda başarılı olmak
için yapılması gereken en önemli planlamanın, bu genç sporcuların hem fiziksel hem de mental
gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmelerini sağlamak olarak ön plana çıkmaktadır. Geçmişte
büyükler seviyesinde yapılan hatalardan ders çıkararak genç sporcuların gelişimlerine yardımcı
olmak için de bilinçli, gelişime açık antrenörlerimize büyük görev düşmektedir.

Caner TOPTAŞ

Muhammed Furkan
ÖZBEK

Dilara NARİN
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Nida KARASAKAL

Güreş
Milli takımımız, kota kazanan 1 kadın sporcumuzun yanı sıra yedek listeden katılım hakkı kazanan
2 erkek sporcumuzla birlikte toplamda 3 sporcuyla Oyunlara katıldı. Erkeklerde her kategoride 6
sporcu, kadınlarda ise her kategoride 8 sporcunun yarıştığı Oyunlarda, Grekoromen stilde Osman
Ayaydın çok yakın geçen final maçını kaybederek gümüş madalya, serbest stilde Halil Gökdeniz
ise bronz madalya kazanarak beklentilere yakın performans sergilediler. Kadınlar serbest stilde
ise Vahide Nur Gök’ün, Avrupa ikincisi olup kota kazanarak Oyunlara gelmesine rağmen hem
teknik hem de kuvvet olarak diğer kıtalardan gelen rakiplerine göre geride olduğu gözlemlendi.
Bu Oyunlarda yarışan milli sporcularımızın, Olimpiyat tarihimizin en başarılı milli takımı olan
güreş milli takımımıza Olimpik seviyede dahil olabilmeleri için yüksek antrenman kalitesiyle
birlikte çok daha fazla çalışmaları gerektiği görülmektedir.
Olimpik tarihimizin en başarılı spor dalı olan güreşte, son yıllarda çok sayıda ülkenin bu
spora yatırım yapması sonucu rekabetin yükseldiği görülmektedir. Bu sebeple özellikle
gençler seviyesinde milli takım sporcularının belirlenmesi ve düzenli bir antrenman programı
doğrultusunda çalıştırılmaları büyük önem taşımaktadır. Alt yaş gruplarından gelerek rekabeti
arttıracak genç sporcuların hem Olimpik seviyedeki milli sporcularımızı daha iyi olmaları yönünde
zorlaması hem de gelecek Olimpiyatlarda onların yerini alarak ülkemizi başarıyla temsil edecek
duruma gelmeleri çok önemlidir.

Osman AYAYDIN

Halil GÖKDENİZ
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Vahide Nur GÖK

Atletizm
Oyunlara en yüksek sayıda sporcu ile katıldığımız
milli takımımız 11 erkek ve 6 kadın sporcu olmak
üzere toplam 17 sporcudan oluştu. Daha önceki
Oyunlarda Singapour 2010’da 6 sporcu ve Nanjing
2014’de 9 sporcu ile katılım gerçekleştiren milli
takımımızda 15 sporcumuzun kota kazanarak
ve 2 sporcumuzun da yedek listeden katılım
hakkı kazanmasıyla bu Oyunlarda rekor katılım
gerçekleşmiştir.
Katılım yapan sporcu sayısındaki gelişimin yanı sıra
daha önce madalya kazanmayı başaramadığımız
Atletizm dalında bu Oyunlarda kazandığımız 3
bronz madalya da sportif performans olarak
gelişimin göstergesi olmuştur.
Aynı jenerasyon ile EYOF 2017’de de önemli başarı
yakalayan milli takımımızda cirit atmada Münevver
Hancı ve disk atmada Özlem Becerek kazandıkları
bronz madalyanın yanı sıra performansları ile
de gelecek için umut verdiler. 800 m yarışında
bronz madalya kazanan Mehmet Çelik de fiziksel
özellikleri ve gösterdiği performans ile Olimpik
seviyede yarışabilecek potansiyele sahip olduğunu
kanıtlamış oldu.

Özlem BECEREK

Münevver HANCI

Mehmet ÇELİK
İlyas ÇANAKÇI

Ahmet TOYRAN

Berfin BARIŞER
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Ali Berk EROL

Daha önce çok başarılı olamadığımız disiplinler arasında olan 400 m yarışında dördüncü olarak
madalyayı az farkla kaçıran İlyas Çanakçı ve üç adım atlamada Avrupa şampiyonu unvanı ile
Oyunlara gelip beşinci olan Batuhan Çakır da gelecek için olumlu sinyaller verdi.
Yakalanan bu başarılı jenerasyonun Olimpik seviyede başarılı olabilecek duruma gelmesi
için antrenman metotları ve hazırlık programı konusunda çok daha ileri seviyede planlama
yapılması ve daha önce Olimpik seviyede başarılı olmuş yabancı uzman antrenörler vasıtasıyla
bu doğrultuda çalıştırılmaları büyük önem taşımaktadır. Böylelikle bu genç spocuların
potansiyellerini tamamen kullanabilmelerine imkân sağlanmış olacaktır.

Aslan Kağan KALINTAŞ

Ömer AMAÇTAN

Sümeyya KINAR

Melih YERSEL

Serhat BULUT

Özgür TOPSAKAL

İnci KALKAN
Batuhan ÇAKIR

Tarık DEMİR
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Evin DEMİR

Judo
Milli takımımız, 1 erkek ve 1 kadın sporcumuzun kota
kazanarak katılım hakkı elde etmesiyle maksimum kota
sayısına ulaşarak toplam 2 sporcuyla Oyunlara katılmaya hak
kazandı.
Dünya sıralamasında birinci sırada yer alarak kota kazanan
Ömer Kemal Aydın, yakın geçen maçta rakibine yarı finalde
kaybetmesine rağmen mental olarak çabuk toparlanarak bronz
madalya maçında iyi bir performansla rakibini yendi ve judo
dalında bu Oyunlardaki tek madalyamızı kazandırdı.
Ümitler seviyesinde çok iyi bir jenerasyona sahip milli
takımımız EYOF 2017’de de çok başarılı olmuş ve rekor
sayıda madalya kazanmıştı. Bu grubun sporcularından Ömer
Kemal Aydın da çalışmalarını aynı tempoda sürdürür ve
performansını büyükler milli takımına taşıyabilirse Olimpik
seviyede çok geniş olmayan büyük erkekler milli takım
havuzunda kendine yer bulabilecektir.

Hasret BOZKURT
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Ömer Kemal AYDIN

Karate
Milli takımımız, 1 erkek ve 1 kadın sporcumuzun
kota kazanarak katılım hakkı elde etmesiyle
maksimum kota sayısına ulaşarak toplam 2
sporcuyla Oyunlara katılmaya hak kazandı.
Karate, her iki sporcumuzun da dünya
sıralamasında birinci sırada yer alarak kota
kazanmaları sebebiyle beklentilerimizin yüksek
olduğu spor dallarından biriydi. Damla Ocak
yakın geçen maçlarda yaptığı küçük hatalar
sonucu yarı finale yükselemedi. Enes Bulut ise
yarı finalde rakibine berabere biten maç sonrası
ilk puanı verdiği için kaybetti ve bronz madalyada
kaldı.
Tokyo 2020 Olimpiyat programına yeni dahil olan
ve ilk defa Olimpik seviyede bir organizasyonda
yarışan sporcularımız potansiyellerini gösterdiler.
Ancak özellikle Olimpik takımımızın çok geniş
ve yetenekli sporculardan oluşması sebebiyle
bu genç sporcularımızın daha çok ve disiplinli
çalışmaları gerektiği ve önlerinde yoğun
çalışma ve hazırlık gereken uzun bir yol olduğu
görünmektedir.

Damla OCAK
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Enes BULUT

Modern Pentatlon
Milli takımımız 1 erkek sporcumuzun kota kazanarak ve 1 kadın sporcumuzun da yedek listeden
katılım hakkı elde etmesi sonucu, maksimum kota sayısına ulaşarak toplam 2 sporcuyla Oyunlara
katılmaya hak kazandı.
Milli sporcumuz Dora Nusretoğlu, başarılı geçen eskrim ve yüzme etapları sonrası son etap
olan atıcılık-kros parkurunda yarış içinde 3. sıraya kadar yükselmesine rağmen lazer tabanca
atışlarında yaptığı hatalar sonucu madalya şansını kaybetti. Ancak bu performansı beklentileri
karşıladı ve gelecek önemli bir potansiyeli olduğunu gösterdi.
Büyük erkekler milli takımı seviyesinde sporcumuzun olmadığı düşünüldüğünde, her bir spor dalı
için doğru antrenörün seçilmesi ve antrenman programının doğru şekilde planlanmasıyla gelecek
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve madalya kazanma şansı yakalaması mümkün olabilir.
Kadınlarda ülkemizi temsil eden Yaren Nur Polat ise Oyunların başlamasına iki gün kala
yedek listeden kota kazanması sebebiyle yeterli hazırlığı gerçekleştirememiş ve hedeflediği
performansın uzağında kalmıştır.

Dora NUSRETOĞLU

Yaren Nur POLAT
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Okçuluk
Milli takımımız, 1 erkek ve 1 kadın
sporcumuzun kota kazanarak katılım hakkı
elde etmesi sonucu maksimum kota sayısına
ulaşarak toplam 2 sporcuyla Oyunlara
katılmaya hak kazandı.
Son yıllarda büyükler seviyesindeki gelişim,
gençler seviyesinde de milli sporcularımız
adına olumlu sinyaller verdi. Madalya
kazanamamış olsalar da özellikle Samet
Ak gösterdiği performansla büyükler milli
takımında yer alabilecek potansiyele sahip
olduğunu gösterdi. Selin Şatır’ın ise henüz
üst düzey rakipleriyle aynı seviyede olmadığı
görüldü.

Samet AK

Bir yıla yayılan uzunluktaki milli takım kamplarında doğru ve yeterli süre antrenman yapma
şansı yakalayan ve büyükler milli takımı seviyesindeki sporcularla çalışan genç sporcuların bu
sistemden büyük verim aldıkları ve gelişimlerinin daha sağlıklı olduğu görüldü.

Selin ŞATIR
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Eskrim
Nisanur Erbil yedek listeden katılım hakkı
kazandığı Oyunlar’da eleme turunda
rakibine karşı geriden gelerek üstünlük
kurmasına rağmen son puanda hatasıyla
kaybetti.
2003 doğumlu milli sporcumuz
kendisinden iki yaş büyük sporcularla
yarışmasına rağmen özgüven, istek
ve motivasyon konusunda olumlu
izlenim bıraktı. Ukraynalı milli takım
antrenörümüzle birlikte çalışmalarını
sürdüren kadın kılıç milli takımımızın
bir sene içindeki gelişimi göz önüne
alındığında, Tokyo 2020 olmasa da
gelecek Olimpiyatlara katılmanın gerçekçi
bir hedef olduğu görülmektedir.

Nisanur ERBİL
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Tenis
Çiftlerde Wimbledon Gençler Şampiyonluğu
kazanarak dünya sıralamasında üst
basamaklara tırmanan Yankı Erel, Oyunlar
tarihinde Tenis spor dalında ilk kotayı
kazanmayı başardı. Milli sporcumuz çok iyi bir
performansla ilk turdaki rakibini yendikten
sonra, ikinci turda yaptığı çok sayıda basit
hata sonucu yenildi ve madalya şansını
zorlayamadı.
Erkek tenisinde uzun süredir yetenek sıkıntısı
çeken milli takımımız için önemli bir kazanım
olacağı görülen sporcumuzun Olimpiyatlara
katılması için ise önünde yoğun ve uzun bir
hazırlık süreci bulunmaktadır.
Yankı EREL
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Badminton
Dünya sıralamasında 32. olarak Oyunlara
kota kazanan Nazlıcan İnci kritik puanların
sonucu belirlediği çok yakın geçen
karşılaşmalar sonrasında gruptan çıkamadı
ve elendi.
Normalde çiftler oyuncusu olan ancak bu
Oyunlar için bir sene boyunca teklerde
yarışan milli sporcumuz için bu durum
dezavantaj yaratmıştır. Teknik anlamda
kendini daha fazla geliştirmesi gerektiği
gözlemlenmiştir. Ancak rakiplerine denk bir
görüntü sergilemesi ve maçları çok yakın
skorlarla kaybetmesi, iyi bir potansiyele sahip
olduğunun göstergesidir.
Yurt dışından uzman antrenör desteği alınması
ve modern antrenman metotları kullanılarak
çalıştırılması halinde, çiftler kategorisinde
partneriyle beraber gelecek Olimpiyatlarda
yarışacak seviyeye ulaşabilecektir.

Nazlıcan İNCİ
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Taekwondo
Taekwondo spor dalı Olimpiyatlarda
madalya beklentimizin yüksek olduğu
ve başarılı olduğumuz sporlardan
biri olmasında karşın, Oyunlara kota
kazanarak gelen Emine
Göğebakan ve Dilara Arslan
çeyrek finalde elenerek Oyunları
tamamladılar.
Milli sporcularımızın uluslararası
tecrübeye sahip olmalarına rağmen
salon atmosferinden ve yarışma
öncesi stresten fazlasıyla etkilendikleri
ve standart performanslarının çok
altında aldıkları gözlemlendi.
Dilara ARSLAN

Emine GÖĞEBAKAN
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Plaj Hentbolu
Oyunlara yedek listeden dahil olan
kadın milli takımımız, beklentiler
ölçüsünde bir turnuva geçirdi.
Zayıf takımları rahatlıkla yendikleri
ancak güçlü takımlar karşısında ise
zorlandıkları gözlemlendi.
Milli takımın salon hentbol
sporcuları arasından seçilmesi
ve yeterli süre kum zeminde
antrenman yapamamaları en büyük
dezavantajları olarak ön plana
çıktı. Salon hentbolundan çok farklı
teknikler ve kurallarla oynanan plaj
hentboluna özel bir lig kurulması
ve sporcuların bu takımlardan
seçilmesi gelecekte daha verimli
sonuçlar alınabilmesine olanak
sağlayacaktır.
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Artistik Cimnastik
Milli takımımız, 1 erkek ve 1 kadın sporcumuzun
kota kazanarak katılım hakkı elde etmesi sonucu
maksimum kota sayısına ulaşarak toplam 2
sporcuyla Oyunlara katılmaya hak kazandı.
Ancak yarışmalarda milli sporcularımız beklentilerin
çok uzağında kaldı. Genç yaş grubu olmasına
rağmen rakipleriyle aralarında kapatmaları gereken
çok büyük fark olduğu görüldü.
Antrenman yoğunluğunun ve uzunluğunun en
yüksek olduğu spor dallarından biri olan artistik
cimnastikte sporcularımızın yarışmalarda daha
iyi performanslar elde etmesi için çok daha fazla
sayıda ve yoğunlukta antrenman yapmaları
gerektiği görülmektedir.

Nazlı SAVRANBAŞI

Bora TARHAN
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Yüzme
2 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplamda 4 sporcumuzun
katıldığı Oyunlarda milli sporcularımız performans olarak
rakiplerinin çok gerisinde kalmışlardır. Toplam 20 yarışta
yarışan sporcularımız sadece 1 final ve 3 yarı final yüzme
başarısı gösterebilmiş ve hedeflenen seviyenin çok uzağında
kalmışlardır.
Aleyna Özkan 100 m kelebekte final ve 50 m kelebekte de
yarı final yüzerek en olumlu performans gösteren sporcumuz
olmuştur.
Oyunlarda madalya kazanan ülkelere bakıldığında aralarında
nüfus ve maddi imkanlar olarak bizden hayli geride olan
ülkelerin (Litvanya, Slovenya, Romanya, Belarus) bulunması,
yüzme spor dalında genç sporcularımıza antrenör ve antrenman
planlaması bakımından daha etkin imkanlar sağlanması
gerektiği öne çıkıyor.
Gelecek Olimpiyatlarda öncelikle sporcularımızın finalde
yarışması ve daha sonrasında
gerçekçi madalya hedefimizin
olabilmesi için yüzme sporunda
var olan tüm sistemin, bize
yakın başarılı olmuş diğer
ülkelerdeki modeller esas
alınarak yeniden tasarlanması
çok büyük önem taşımaktadır.
Efe TURAN

Demirkan DEMİR

Aleyna ÖZKAN

Gülşen Beste SAMANCI
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Kürek
Geçen sene yapılan kota yarışmasında kazanılan iki tek disiplinindeki kotayı Barış Ertürk ve Emre
Kubilay Oğuz ile kullanan milli takımımız Oyunlarda beklentinin çok uzağında kaldı.
Geçmiş Oyunlarda madalya kazanmış spor dallarımızdan biri olan kürekte, yarış parkurunun
normalden farklı bir şekilde, botların dönüş yapacak şekilde tasarlanmış olması da milli
sporcularımızı olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu.
Kürek spor dalının ülkemizde var olmasının sebebi olan köklü kulüplerimiz genç sporcuların
yetiştirilmesinde de en büyük rolü üstlenmektedir. Ancak milli sporcularımızın Olimpik seviyede
başarılı olabilmesi için, kulüplerimizin uluslararası rekabete daha çok önem vererek kürek dalında
başarılı ülkelerin sporcularını önce yakalamak ve sonra da geçmek için gerekli planlamaları
yapmaları gerekmektedir.

Barış ERTÜRK

Emre Kubilay OĞUZ
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Atıcılık
Yedek listeden katılım hakkı kazanan milli sporcumuz Alp Eren Erdur düşük form durumu yanı
sıra yeterince motive olamaması sonucu yarışmalarda beklentinin çok uzağında kaldı.
Atıcılıkta diğer sporlardan farklı olarak, sporcuların çok uzun yıllar yarışabiliyor olması sebebiyle
Olimpik seviyede yarışacak çok fazla genç sporcunun alttan gelmesine diğer sporlarda olduğu
kadar ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak her sporda olduğu gibi atıcılıkta da antrenman sayısı,
kalitesi ve yarışma sayısının artırılması daha fazla Olimpik seviyeye aday ve rekabetçi sporcu
yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Alp Eren ERDUR
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Yelken
Yedek listeden katılım
hakkı kazanan Eda
Yavuz yarışlarda istediği
sonuçları elde edemedi.
Diğer rakipleriyle arasında
performans anlamında
belirgin bir fark olduğu
gözlemlendi. Aradaki farkı
kapatmak için daha yoğun
bir antrenman temposu
içine girmesi ve uluslararası
yarışma tecrübesini artırması
gerekmektedir..

Eda YAVUZ
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Genel Değerlendirme ve Öneriler
Bu Oyunlarda alınan sonuçlar, sporcularımızın potansiyelleri hakkında fikir veriyor olsa da asıl
önemli hedef olan Olimpiyat Oyunları’nda elde edilecek başarılara giden yolda bir basamak
olarak görülmesi gerektiğidir. Geçmişte Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda istediği başarıyı
yakalayamamış ancak sadece iki sene sonra Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmış sporcu
örneklerinin olması bunun en önemli göstergesidir.
Sportif olarak bakıldığında, genç sporcularımız önceki yıllarda yapılan organizasyonlara yakın
performanslar ortaya koymuşlardır. Madalya kazanan tüm sporcularımız belli bir potansiyele sahip
olduklarını gösterdiler. Ancak unutulmaması gereken, bu Oyunların formatı gereği hemen hemen
tüm spor dallarında her ülkeden yalnızca bir sporcunun yarışmalara katılabilmesiydi. Olimpiyat
Oyunları’nda bazı spor dallarında (Atletizm, Yüzme vs.) bu sayı birden fazla olacak ve yaş sınırının
da olmadığı bir ortamda rekabet çok yüksek seviyeye çıkacaktır. Bu sebeple madalya kazanan tüm
sporcularımızın gelecekte, çok daha üst seviye performanslara çıkmaları gerekecektir.
Sporcularımızın çoğunluğunda yarışma öncesi ve sırasında görülen stresin yanı sıra yeterli özgüvene
sahip olmadıkları da gözlemlendi. Milli takım antrenörleri dışında ülke genelinde antrenör seviyesinin
gelişmeye ihtiyaç duyması, milli takım kampları dışında kendi şehirlerinde çalışmalarını sürdüren
sporcuların hem yeterli sayıda antrenman yapmasına hem de doğru antrenman metotlarıyla
çalışmalarına engel oluyor ve teknik olarak rakiplerinden geride kalmalarına yol açabiliyor. Bu durum
da rakipleriyle aralarından büyük fark olduğunu hissetmelerine ve özgüvenleri üzerinde olumsuz etki
oluşturarak stres seviyelerinin artmasına sebep oluyor.
Bu genç sporcularımızın Paris 2024 ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil
edecek Olimpik milli takımlarımıza dahil olmaları ve madalyayı hedefleyebilecek seviyeye
ulaşmaları için,
Dünyada diğer ülkelerin gerisinde olduğumuz spor dallarında, başarılı olmuş ülkelerdeki
model esas alınarak, yeni bir sistem geliştirilmesi ve bu doğrultuda uzun vadeli planlamaların
daha önce Olimpik seviyede başarılı olmuş olan uzman yabancı antrenörlerin tarafından
yapılması,
Antrenör standardı istenilen seviyenin altında olan spor dallarında kısa vadeli çözüm olarak
milli takım antrenörlerinin gözetiminde yıl içinde gerçekleştirilen milli takım kamplarının sayısı
ve uzunluğunun arttırılması ve böylece hedef sporcuların bu kamplara katılımının sağlanarak
gelişimlerinin hızlandırılması,
Tüm spor dallarında federasyonlarımızın içlerinde teorik ve pratik eğitimlerin yer aldığı ulusal
ve uluslararası antrenör gelişim seminerlerini sıklıkla düzenleyerek ülke genelinde çalışan tüm
kulüp ve bireysel antrenörlerin teknik yeterliliklerinin dünya standartlarına ulaştırılması,
Milli takım kamplarında sporcuların antrenman ve dinlenme sürelerinden arta kalan
zamanlarını etkin kullanmak amacıyla sporculara interaktif bir yöntemle kısa süreli ancak
temel bilgileri içeren aşağıdaki eğitimlerin verilmesi:
Giriş ve orta seviyede teorik ve pratik İngilizce yabancı dil dersleri,
Dopingle mücadele hakkında temel ve dikkat edilmesi gereken bilgiler,
Temel sporcu beslenme alışkanlıkları,
Olimpik seviyede başarıya ulaşmış rol modellerin başarı hikayeleri.
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Genç sporcuların sosyal açıdan gelişimlerine yardımcı olacak, birlik ve beraberlik duygularını
geliştirecek ve stres seviyelerini azaltacak sosyal etkinliklerin milli takım kamplarında teknik
ekiple birlikte olacak şekilde düzenlenmesi,
olarak özetlenebilir.
Milli takım kamplarında boş zamanlarda yapılacak bu eğitimlerin ve etkinliklerin genç
sporcuların sosyal yeteneklerinin gelişmesinde, bulundukları yabancı ortamlarda stresten uzak
ve rahat hissetmelerinde ve en önemlisi profesyonellik kavramını tamamen özümsemelerinde
çok büyük etkisi olacaktır. Tüm dünyadan rakipleriyle, rakip antrenörlerle, hakemlerle ve
medya mensuplarıyla temel seviyede sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilecek kadar yabancı dil
öğrenmeleri de ayrıca çok önemlidir.
Gençlik Olimpiyat Oyunları, genç sporculara hem Olimpiyat Oyunları atmosferini (sporcu köyü,
Olimpizm ruhunu ve yarışma ortamı bakımından) tanımaları hem de Olimpiyat Oyunları’na
katılım konusunda onları motive etmek amacıyla organize edilen ve 206 ülkeden katılımın
sağlandığı 18 yaş altındaki sporcular için düzenlenen dünyanın en büyük spor organizasyonu
olarak tanımlanmaktadır. Buenos Aires 2018, çok sayıda sosyal aktivitenin sporcu köyünde ve
yarışma tesislerinde düzenlenerek genç sporcuların kendilerini sosyal yönden geliştirmeleri
ve dünyanın farklı yerlerinden gelen kendi yaş gruplarındaki sporcularla kültürel yönden de
kaynaşmalarının hedeflendiği ve hedeflere ulaşılan bir organizasyon oldu.
Yarışma formatları olarak farklı ülkelerden sporcuların bir araya gelerek oluşturduğu karışık
takımların yarışması da yine sporcuların sosyal yönden birbirleriyle daha fazla iletişime geçmesi
için yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Olimpiyat Oyunları’na dahil edilmesi düşünülen veya
yakın zamanda dahil edilmiş çok sayıda yeni spor dalı ve disiplini de ilk kez Gençlik Olimpiyat
Oyunları’nda gerçekleştirildi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizin madalya beklediği
spor dallarından biri olacak olan Karate spor dalı da yine ilk kez Buenos Aires 2018 programında
yer aldı.
Teknolojiyle birlikte gelişen ve değişen dünyanın farklı noktalarından gelen yeni jenerasyon
genç sporcuların yarışmalarını tamamladıktan sonra, kalan zamanlarını değerlendirmek
için ilgilerini çeken aktivite bulmakta zorlandıkları ve sıkıldıkları gözlemlendi. Bu sebeple çok
sayıda genç sporcunun hem sporcu köyünde hem de şehirde boş zamanlarını değerlendirmek
amacıyla serbest hareket etmesi hem kendi kafileleri hem de diğer ülkelerin kafileleri için
sporcuların kontrol edilmelerini zorlaştırdı. Sporcuların büyük bölümünün henüz reşit olmadığı
düşünüldüğünde kafilelerde bulunan idarecilerin ve antrenörlerin bu konuda gereğinden fazla
sorumluluk taşımak zorunda kalmasına sebep oldu. Bu yüzden, gelecek Gençlik Olimpiyat
Oyunları’nda yarışmalarını tamamlayan sporcu ve antrenörlerin erken dönüş yapmalarına
IOC tarafından izin verilmesi bu zor durumu kolaylaştıracaktır. Bu konuyla ilgili IOC’ye gerekli
bilgilendirme yapıldı.
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Yarışma ve Antrenman Tesisleri

Oyunlarda yer alan spor dallarının büyük çoğunluğu, Buenos Aires şehrinin 4 ayrı bölgesinde
yarışma tesislerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan “Park” larda gerçekleştirildi. Az sayıdaki bazı
spor dalları ise bu parkların dışındaki tesislerde gerçekleştirildi.
YOUTH OLYMPIC PARK: Atletizm – Jimnastik – Eskrim – Güreş – Halter – Karate - Modern
Pentatlon –Judo – Taekwondo – Yüzme
TECNOPOLIS PARK: Atıcılık – Badminton - Plaj Hentbolu – Okçuluk
GREEN PARK: Tenis
URBAN PARK: Kürek
Club Nautico San Isidro: Yelken
Yarışma tesislerinin büyük bölümünün yeni yapılmış, modern ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde
tasarlanmış olduğu gözlemlenirken, tek eksiklik olarak seyirci kapasitelerinin hemen hemen tüm
yarışmalarda yetersiz kaldığı görüldü.
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Sporcu Köyü
Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör ve idareciler Buenos Aires Sporcu Köyü’nde konakladılar.
Kafile ofisimiz Buenos Aires 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 yarışma programının kafileye iletilmesi, gün sonu yarışma sonuçlarının kafileyle
paylaşılması, Oyunlara katılan tüm sporcu, antrenör, idareci, sağlık görevlilerine verilen katılm
sertifikasının dağıtımı, kapanış sonrası ofis, sağlık odası, konaklanan odalardan çıkış işlemlerinin
tamamlanması ve kafilenin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenilmesi olarak sayılabilir.
Genel idarecilerimizle birlikte, antrenör ve sporcularımızla ayrı ayrı toplantılar yapılarak Oyunlar
süresince ihtiyaçları olacak bilgiler paylaşıldı, sorular cevaplandırıldı. Buenos Aires Sporcu
Köyü’nde bulunan sağlık hizmetleri odamızda ise kafilemizde yer alan takım doktorumuz
kafilemize hizmet verdi.
Yemekler kalite olarak standartın üzerinde ancak çeşitlilik olarak aynı yeterliliğe sahip değildi.
Zaman zaman oluşan uzun yemek sıraları da olumsuz görülen bir diğer durumdu. Kafilemizin
konakladığı daireler temiz ve yeni yapılardı, tek olumsuzluk olarak yatak odalarının küçük olması
gözlemlendi. Odaların temizliği günlük olarak yapıldı ve konaklama merkezi 24 saat hizmet
vererek oluşan küçük aksaklıkları hızlı bir şekilde giderdi.
Organizasyon Komitesi, Sporcu Köyünün her alanında ve yarışmaların yapıldığı tesislerde
ücretsiz internet erişimi sağladı. Poliklinik, NOC Koordinasyon Bölümü, Spor Bilgi Merkezi,
Ulaşım, Akreditasyon, Bilet konularında kurulan masalar ihtiyacı olan kafilelere hizmet verdi.
Ayrıca, çamaşırhane, banka, eğlence alanı ve çok sayıda sosyal etkinlik alanları da tüm kafileler
tarafından kullanıldı.
Organizasyonda yaklaşık 8000 gönüllü görev yaptı. Türkiye’ye tahsis edilen 3 gönüllü Oyunlar
süresince kafilemize yardımcı oldu.
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Ulaşım
Kafilemizin Buenos Aires Ezeiza Havalimanı’ndan sporcu köyüne ulaşımı, otobüsler ile sağlandı.
Yolculuk yaklaşık 45 dakika kadar sürdü.
Sporcular, idareciler ve antrenörlerimiz yarışmaların yapılacağı tesislere ulaşımlarını farklı
güzergâhlar için hizmet veren otobüsler ile sağladılar. Hem otobüs sayısı hem de konfor
bakımından organizasyon çok başarılıydı ve kafilemizin ulaşımında herhangi problem yaşanmadı.
Zaman zaman trafik sebebiyle yolculuk sürelerinin uzaması gözlemlenen tek olumsuzluktu.
Kafilemizin büyük bir bölümünün ulaşımları, yarışmalarının yapıldığı tesislerin sporcu köyüne
yakın olması sebebiyle yaklaşık 10 dakika sürüyordu.
Açılış Töreni için sporcu köyünden Buenos Aires şehir merkezine ulaşımlar da yine otobüsler ile
sağlandı. Tören geçişi sonrası erken ayrılmak isteyen kafileler için de otobüsler hizmet verdi. Açılış
Töreni sonrası yoğunluk sebebiyle ulaşımda bir süre gecikme yaşandı ancak genel olarak hızlı ve
düzenli bir şekilde başarıyla tamamlandı.

Kurumsal İletişim
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), web sitesi ve sosyal medya hesapları ile sahip olduğu
tüm iletişim kanallarını kullanarak Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları süresince
milli sporcularımız, Federasyonlarımız, basın ve tüm spor takipçileri için haber ve bilgi kaynağı
olma rolünü sürdürmüştür.
Buenos Aires 2018 öncesinde Oyunlar için açılan web sayfasında Oyunlara katılacak
sporcularımız, organizasyon ile ilgili genel bilgiler, yarışma takvimi, tesisler, geçmiş Gençlik
Olimpiyat Oyunları gibi konularda içerikler geliştirmiş, bunlar sosyal medya hesaplarında TMOK
takipçileri ve basın ile paylaşmıştır.
Oyunlar öncesinde kota almayı başaran milli sporcularımızla bir araya gelerek antrenmanlarında
fotoğraf ve video röportaj çekimleri gerçekleştirmiş, bu içerikler tüm sosyal medya kanallarında
paylaşılmış, TMOK takipçileri sporcularımız ve Oyunlar hakkında bilgilendirmiştir.
Basın ile Oyunların öne çıkan noktaları, sporcularımız ve yarışacakları spor dalları, geçmiş
başarıları gibi Oyunları takip etmelerini kolaylaştıracak her türlü bilgi Oyunlar öncesinde
paylaşılmıştır.
Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları’nı yerinden takip eden Kurumsal İletişim
Birimimiz, Oyunlar süresince milli sporcularımızın yarışmalarında aldığı sonuçları anlık ve
Türkçe/İngilizce olarak takipçileri ve basın ile paylaşmış, sporcularımızla yarışmalarında
gerçekleştirdiği röportajlar ile onlara sevinç ve coşkularını ülkemiz ile paylaşma imkanı
sunmuştur. Sporcularımızın Buenos Aires 2018 yolculuğuna çıkışından, Açılış Töreni, Sporcu
Köyünde geçirdikleri zaman ve yaptıkları aktiviteler, yarışmaları öncesindeki antrenmanları,
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yarışmalarından görüntüler, aldıkları sonuçlar, yarışmaları sonrası değerlendirmeleri, Kapanış
Töreni ve Buenos Aires’ten ayrılışlarına kadar, Oyunlardaki hemen her anlarına TMOK takipçileri
ve basın yakından tanıklık etme şansı bulmuştur. Ayrıca, Olympic Channel’ın sağladığı imkan ile
bazı spor dallarında gerçekleştirilen yarışmalar TMOK web sitesinden canlı olarak yayımlanmıştır.
Oyunların ardından ise milli sporcularımızın aldıkları tüm sonuçlar ve Oyunlar genel bilgileri
basın ile paylaşılmıştır. Tüm bu İletişim çalışmaları, GSB, ilgili Federasyonlar ve milli sporcularımız
arasında iyi bir etkileşim sağlamıştır.
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Kapanış Töreni
Dört bin sporcunun ve 8 bin gönüllünün katılımıyla düzenlenen Buenos Aires 2018, Olimpiyat
Köyünde göz alıcı bir Kapanış Törenine ev sahipliği yaptı. Sahne gösterileri ve Oyunların en
heyecanlı anlarının derlendiği video gösterisinin ardından bir sonraki Yaz Gençlik Olimpiyatları’na
ev sahipliği yapacak olan Senegal’in Dakar kentine Olimpiyat bayrağı devredildi.
Ardından düzenlenen sahne şovları ve konserlerle tören alanında büyük bir coşku yaşandı ve
takibinde Tören sona erdi.
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Buenos Aires 2018 SONUÇLAR

Atıcılık

10m Havalı
Tabanca

11.733 puanla yarışmayı 16. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
12.066 puanla yarışmayı 28. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
12.966 puanla yarışmayı 12. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
13.199 puanla yarışmayı 11. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
12.700 puanla yarışmayı 19. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
11.800 puanla yarışmayı 21. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
Toplamda 73.231 puanla yarışmayı 15. olarak
tamamladı.
10.500 puanla yarışmayı 34. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
12.700 puanla yarışmayı 13. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
10.266 puanla yarışmayı 25. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
9.833 puanla yarışmayı 31. olarak tamamladı
ve finale kalamadı.
551 puanla yarışmayı 16. olarak tamamladı ve
finale kalamadı.

Atıcılık

10m Havalı
Tabanca

Elemelerde yarışmayı 733 puanla 18. olarak
tamamladılar ve finale kalamadılar.

Atletizm

Cirit Atma

Atletizm

Yüksek
Atlama

Atletizm

Disk Atma

Kulplu Beygir
Yer Aleti
Halka Aleti
Bora Tarhan

Artistik
cimnastik

Atlama
Masası
Paralel
Barfiks
Bireysel
Genel Tasnif
Yer Aleti

Nazlı
Savranbaşı

Artistik
cimnastik

Atlama
Masası
Asimetrik
Paralel
Denge Aleti

Alp Eren
Erdur
Alp Eren
Erdur - Anja
PREZELJ (SLO)
Ahmet
Toyran
Ali Berk Erol
Aslan Kağan
Kalıntaş
Batuhan
Çakır

ÖZET SONUÇ

Atletizm

3 Adım
Atlama
2000 m
Engelli /
Kros Yarışı
3200m
5000m
Yürüyüş

Berfin Barışer

Atletizm

Evin Demir

Atletizm

İlyas Çanakçı

Atletizm

400m

İnci Kalkan

Atletizm

3000m /
Kros Yarışı
3200 m

Genel sıralamayı 144.24 m toplam derecesiyle
7. olarak tamamladı.
Final 1. Yarışı 11. olarak tamamladı. Sakatlığı
sebebiyle Final 2. yarışa katılamadı.
Genel sıralamayı 101.56 m toplam derecesiyle
12. olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 31.16 m toplam derecesiyle 5.
olarak tamamladı.
2000m engelli final 1. yarışını 7:02.97
derecesiyle 15. olarak, Kros Yarışını 15:05
derecesiyle 46. olarak ve genel sıralamayı 16.
olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 48:28.21 toplam derecesiyle
6. olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 1:35.78 toplam derecesiyle 4.
olarak tamamladı.
3000m final 1. yarışını 9:26.59 derecesiyle
10. olarak, Kros Yarışını 13:51 derecesiyle
19. olarak ve genel sıralamayı 10. olarak
tamamladı.
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DİSİPLİNİ

GÜMÜŞ

SPOR
DALI

ALTIN

SPORCU

Mehmet Çelik

Atletizm

800m

Melih Yersel

Atletizm

Gülle Atma

Münevver
Hancı

Atletizm

Cirit Atma

Ömer
Amaçtan

Atletizm

Özgür
Topsakal

Atletizm

Özlem
Becerek

Atletizm

Disk Atma

Serhat Bulut

Atletizm

110m Engelli

Sümeyye
Kınar

Atletizm

Sırıkla Atlama

Tarık Demir

Atletizm

1500m /
Kros Yarışı
3200 m

Nazlı Can İnci

Badminton

Tekler

Nisanur Erbil

Eskrim

Kılıç

Halil
Gökdeniz

Güreş

48kg Serbest

Osman
Ayaydın

Güreş

92 kg
Grekoromen

Vahide Nur
Gök

Güreş

73kg Serbest

Caner Toptaş

Halter

62 kg

Dilara Narin

Halter

63 kg

Halter

69 kg

Halter

44 kg

Muhammed
Furkan Özbek
Nida
Karasakal

3000m /
Kros Yarışı
3200 m
5000m
Yürüyüş

ÖZET SONUÇ
Genel sıralamayı 3:41.79 toplam derecesiyle 3.
olarak tamamladı ve BRONZ Madalya kazandı.
Genel sıralamayı 34.70 m toplam derecesiyle
13. olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 114.47 m toplam derecesiyle
3. olarak tamamladı ve BRONZ Madalya
kazandı.
3000m final 1. yarışını 8:26.39 derecesiyle
8. olarak, Kros yarışını 12:15 derecesiyle 22.
olarak ve genel sıralamayı 8. olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 21:23.99 toplam derecesiyle
9. olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 103.86 m toplam derecesiyle
3. olarak tamamladı ve BRONZ Madalya
kazandı.
Genel sıralamayı 27.72 toplam derecesiyle 8.
olarak tamamladı.
Genel sıralamayı 3.52 m toplam derecesiyle 13.
olarak tamamladı.
1500m final 1. yarışını 4:12.37 derecesiyle
toplamda 19. olarak, Kros yarışını 12:48
derecesiyle 41. olarak ve genel sıralamayı 16.
olarak tamamladı.
Grup maçlarında rakipleri İngiliz Grace King,
Çek Tereza Svabikova ve Singapurlu Yue Yann
Hooi’ye yenildi ve elendi.
Son 16 turunda Amerikalı Alexis Anglade’e 1415 yenildi ve elendi.
Bronz Maçında Kolombiyalı Diego Armando
Zuluaga Cuevas’ı tuş ederek yendi ve Bronz
Madalya kazandı.
Finalde İranlı rakibi Mohammad Ghorbanali
Nosrati’ye 1-3 yenildi ve Gümüş Madalya
kazandı.
Grup maçlarında Arjantinli Linda Marilina
Machuc, Tunuslu Khadija Jlassi, Belaruslu
Kseniya Dzibuk ve Özbek Svetlana
Oknazarova’ya yenildi ve elendi.
Toplamda 263 kg kaldırarak Gümüş Madalya
kazandı.
Toplamda 218 kg kaldırarak Gümüş Madalya
kazandı.
Toplamda 305 kg kaldırarak ALTIN Madalya
kazandı.
Toplamda 138 kg kaldırarak BRONZ Madalya
kazandı.
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DİSİPLİNİ

GÜMÜŞ

SPOR
DALI

ALTIN

SPORCU

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Judo

-63kg

Ömer Kemal
Aydın

Judo

-100kg

Damla Ocak

Karate

-53kg
Kumite

Enes Bulut

Karate

-68kg
Kumite

Kürek

İki Tek (JM2-)

Modern
Pentatlon

Bireysel

Modern
Pentatlon

Karışık Çiftler

Modern
Pentatlon

Bireysel

Modern
Pentatlon

Karışık
Çiftler

Samet Ak

Okçuluk

Klasik Yay

Son 16 Turunda Belaruslu Senna Roos’a
setlerde 1-7 yenilerek elendi.

Samet AK Pyae Sone
Hnin

Okçuluk

Karışık Çiftler

Son 16 turunda rakiplerine setlerde 1-5
yenilerek elendiler.

Barış Ertürk Emre Kubilay
Oğuz
Dora
Nusretoğlu
Dora
Nusretoğlu
- Melissa
Mireles
Yaren Nur
Polat
Yaren Nur
POLAT - Rhys
Domonic
POOVAN

Selin Şatır
Selin Şatır Akash Akash

Kadın Takım

Dilara Arslan
Emine
Göğebakan

Bronz madalya maçında Belçikalı Alessia
Corrao’ya ippon ile kaybetti.
Bronz madalya maçında Moldovalı rakibi Alin
Bagrin’i ippon ile yendi ve Bronz Madalya
kazandı.
Grup maçlarında Özbek Dildora Alikulova ve
Mısırlı Yasmin NASR Elgewily’e yenildi, Şilili
Catalina Valdes’i ise yendi. Grubu 3. olarak
tamamladı ve elendi.
Yarı final maçında İranlı Navid Mohammadi’ye
3-3 biten maç sonrası rakibinin ilk puanı alması
sebebiyle kaybetti ve Bronz Madalya kazandı.
1:33.96 dereceleriyle C finalini 1. sırada
bitirdiler ve genel sıralamada 9. olarak oyunları
tamamladılar.
Bireysel yarışmayı 1084 toplam puanla 12.
olarak tamamladı.
Karışık çiftler yarışmasını 1069 toplam puanla
15. olarak tamamladılar.
Bireysel yarışmayı 928 toplam puanla 19.
olarak tamamladı.
Karışık çiftler yarışmasını 1039 toplam puanla
20. olarak tamamladılar.

Son 32 turunda Chinese Taipei’li Rongjia
Chang’a setlerde 4-6 yenilerek elendi.
Çeyrek finalde rakiplerine setlerde 0-6
Okçuluk
Karışık Çiftler
yenilerek elendiler.
Grup maçlarını 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle
5. sırada tamamladılar. Klasman grubu
Plaj
maçlarını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2.
Kadın Takım
Hentbolu
sırada tamamladılar. 9-10 maçında Hong Kong
China’yı 2-0 yendiler ve oyunları 9. olarak
tamamladılar.
Çeyrek Finalde Rus rakibi Kristina Adebaio’ya
Taekwondo
-63kg
2-4 yenilerek elendi.
Çeyrek Finalde Hırvat rakibi Lena Stojkovic’e
Taekwondo
-44kg
3-17 yenilerek elendi.
Okçuluk

Klasik Yaya
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BRONZ

Hasret
Bozkurt

ÖZET SONUÇ

GÜMÜŞ

DİSİPLİNİ

ALTIN

SPOR
DALI

SPORCU

1

1

Yankı Erel

Tenis

Tekler

İkinci turda Bulgar rakibi Lena Stojkovic’e
setlerde 1-2 kaybetti ve elendi.

Tenis

Çiftler

Birinci turda rakiplerine setlerde 0-2 kaybettiler
ve elendiler.

Tenis

Karışık Çiftler

Birinci turda rakiplerine setlerde 0-2 kaybettiler
ve elendiler.

Yankı Erel
- Lorenzo
Musetti
Yankı Erel
- Margaryta
Bilokin
Eda Yavuz

Yelken

Aleyna Özkan

Yüzme

Demirkan
Demir

Yüzme

Efe Turan

Yüzme

Gülşen Beste
Samancı

Yüzme

ÖZET SONUÇ

Rüzgar Sörfü Final yarışını 17. olarak tamamladı.
200m
Seçmelerde 2:22.82 derecesiyle toplamda
Kelebek
15. oldu ve elendi.
Yarı finalde 27.77 derecesiyle toplamda
50m Kelebek
14. oldu ve elendi.
100m
1:01.47 derecesiyle finali 8. olarak tamamladı.
Kelebek
100m
Yarı finalde 1:04.05 derecesiyle toplamda
Kurbağalama 16. oldu ve elendi.
Seçmelerde 2:08.77 derecesiyle toplamda
200m Karışık
18. oldu ve elendi.
200m
Seçmelerde 2:21.01 derecesiyle toplamda
Kurbağalama 17. oldu ve elendi.
50m
Seçmelerde 29.25 derecesiyle toplamda
Kurbağalama 18. oldu ve elendi.
400m
Seçmelerde 3:56.92 derecesiyle toplamda
Serbest
18. oldu ve elendi.
100m
Hatalı çıkış yaparak diskalifiye oldu.
Kelebek
200m
Seçmelerde 1:51.25 derecesiyle toplamda
Serbest
13. olarak elendi.
100m
Seçmelerde 51.94 derecesiyle toplamda
Serbest
25. olarak elendi.
200m
Seçmelerde 2:04.65 derecesiyle toplamda
Kelebek
20. olarak elendi.
100m
Seçmelerde 1:13.39 derecesiyle toplamda
Kurbağalama 40. olarak elendi.
50m
Yarı finalde 33.23 derecesiyle toplamda
Kurbağalama 15. olarak elendi.
200m
Sakatlığı sebebiyle yarışa katılamadı.
Kurbağalama
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GÜMÜŞ

SPOR
DALI

ALTIN

SPORCU

Buenos Aires 2018 MADALYA KAZANAN
SPORCULARIMIZ
SPOR DALI

E/K

SPORCU

DİSİPLİNİ

ALTIN

GÜMÜŞ BRONZ

1

Halter

E

Muhammed Furkan
Özbek

69kg

2

Halter

K

Dilara Narin

63kg

1

3

Halter

E

Caner Toptaş

62kg

1

4

Halter

K

Nida Karasakal

44kg

1

5

Atletizm

K

Özlem Becerek

Disk Atma

1

6

Atletizm

K

Münevver Hancı

Cirit Atma

1

7

Atletizm

E

Mehmet Çelik

800m

1

8

Güreş

E

Osman Ayaydın

Grekoromen Stil
92kg

9

Güreş

E

Halill Gökdeniz

Serbest Stil -48kg

1

10

Judo

E

Ömer Kemal Aydın

100kg

1

11

Karate

E

Enes Bulut

Kumite +68kg

1

TOPLAM MADALYA SAYISI
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1

1

1

3
11

7

www.olimpiyat.org.tr

