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Olimpik hüzün 

16 ayrı branşta 114 sporcuyla katıldığımız Londra Olimpiyat Oyunları'ndan elimiz boş dönüyoruz. 

Şu ana dek yalnızca 1 bronz madalya kazanan Türkiye, ülkeler klasmanında sonuncu sıraya 

yerleşti. 

UMUT ODABAŞI, CEVAT ZORBA / ĐSTANBUL 

2012 Londra Olimpiyatları'nda ilk ödülümüzü 

güreşte kazanarak bronz madalyanın sahibi 

olduk. Bu sonuçla olimpiyata katılan ülkeler 

arasında 69. olup son sıraya yerleştik. 1 bronz 

madalya ile Kuveyt, Porto Riko, Singapur, 

Tobago ve Özbekistan gibi ülkelerin sınıfına 

yerleşen Türkiye'de, yükseltilen çıtaya, verilen 

desteklere ve onca umuda rağmen neden 

başarılı olunamadığı sorgulanıyor. Türkiye, 

büyük hayal kırıklıklarına sahne olan 2012 

Londra Olimpiyatları'nda ilk madalyayı önceki 

gün kazanmayı başardı. 27 Temmuz'da 

başlayan oyunların bitimine birkaç gün kala gelen bronz madalya, Türkiye'yi 'tek madalya kazanan 

ülkeler' kategorisine soktu. Kazanılan madalya 'bronz' olunca, 114 sporcuyla büyük umutlarla 

girdiği olimpiyatlarda Türkiye, 69 ülke arasında son sıraya yerleşti. Türkiye ile birlikte 1 bronz 

madalya alan ülkeler arasında Arjantin, Suudi Arabistan, Kuveyt, Porto Riko, Hong Kong, Katar, 

Singapur, Tobago ve Özbekistan yer aldı. Şu anki durum itibariyle Kıbrıs Rum Kesimi, Malezya, 

Ermenistan, Guetamala ve Tayland gibi ülkeler bile Türkiye'nin üzerinde bulunuyor. 

SPORCU ARTTI MADALYA AZALDI

Atina 2004'ten beri Türkiye son üç olimpiyatlara 248 sporcu ile katılıp toplamda 19 madalya 

kazandı. Atina'daki olimpiyatlara 66, 2008'deki Pekin Olimpiyatları'na 68 sporcumuz katılırken 

Londra 2012'de sporcu sayımız 114'e ulaşarak rekor kırdı. Bu sene olimpiyatlara katılan 

sporculara ödül olarak verilen altınların değeri ise küçük bir servet gibi. 60 Cumhuriyet Altını 

karşılığı olan 40 bin TL, tüm sporcuların hesabına daha Londra'ya gitmeden yatırıldı. Eğer kalan 

birkaç gün içinde Türk sporcularından biri altın madalya kazanmayı başarırsa, bu sporculara 2 bin 

Cumhuriyet Altını daha verilecek. Kalan bir kaç gün içinde kazanılması muhtemel madalyalar da 

Türkiye'nin başarısız olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. 

PEKĐN'E 50 MĐLYON GĐTTĐ 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün olimpiyatlara hazırlanan sporcular için ayırdığı bütçenin 

miktarı ise dudak uçuklatıyor. Pekin Olimpiyatları öncesinde sporcuların hazırlanması için yaklaşık 

50 milyon TL bütçe ayrıldığı belirtiliyor. Olimpiyatlara katılan sporculara verilen ödüllerin yanısıra 

oyunlar sırasında verilen harcırahlar da söz konusu. Her bir sporcu için yaklaşık 2000 TL civarında 

da ödeme yapıldığı ifade ediliyor. 2012 Londra Olimpiyatları'na harcanan rakamın, 2008 Pekin için 

harcanan 50 milyon liralık bütçeyi de aştığı iddia ediliyor. 

Kötü başladı kötü gitti 

Önceki üç olimpiyatta kafile başkanlığı yapan eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, 

oyunlara kötü başlamanın strese neden olduğunu belirtti. 'Başlarda iyi başlayamazsanız iyi 

gitmeyebilir. Daha sonra bu durum strese dönüşür ve stres de paniğe neden olur. Bu anlamda 
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Londra Olimpiyatları'nda bir paniğin yaşandığını düşünüyorum' diyen Atalay, şunları söyledi: 

'Şimdi kötü başlangıcı bir yana bırakarak Londra Olimpiyatları'ndaki hataları bir yana bırakalım. 

Yarışmalar devam ediyor. Madalya şansımız devam ediyor. Madalyaya aday sporcularımız hâlâ 

yarışıyor. Onların desteğe, morale ihtiyacı var. Onlara moral verelim.' 

Ekonomik başarıyı sporda yakalayamadık

Türkiye'nin Londra Olimpiyatları'ndaki başarısızlığını değerlendiren Spor Yazarı Okay Karacan, 

ekonomik büyüme hızının spora yansımamasından ötürü hayal kırıklığı yaşandığını dile getirdi. 

'Türkiye son yıllarda siyaset ve ekonomik büyüme açısından uluslarası manada Batı'nın önüne 

geçti. Bu yüzden spordaki başarısızlık daha belirgin bir travmaya neden oldu' diyen Karacan, 

önceki olimpiyatlarda da başarısızlıkların yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi: 'Bugünkü 

travmanın ana nedeni bu başarısızlığa halkın alışık olmaması. Sporcu yetiştirmedeki yetersizlik 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmasıyla çözülebilir. Bunun 

yanında şehir planlamacıları da sporcu yetiştirmeye uygun alanlar oluşturmalı. Şehirler büyüdükçe 

spor alanları daralıyor. Oysa Paris, Milano, Londra, Münih gibi kentlerde büyümeyle birlikte spor 

alanlarının sayıları da büyüyor. Bizim kentlerimiz ise büyüdükçe beton yığınları haline dönüşüyor. 

Ayrıca, devşirme sporculardan medet uman Türkiye artık 73 milyonluk nüfusuna güvensin. 

Olimpiyat sonrası şapkayı önümüze koyup bir kez daha düşünmeliyiz.' 

Boksta başlar eğik

2012 Londra Olimpiyatları'nda boksta Türkiye adına madalya hedefleyen Bahram Muzaffer, Yakup 

Şener ve Selçuk Eker gibi Fatih Keleş de (yukarıda) bu hedefi tutturamadı. Milli boksçularımız 

Londra'da Türkiye'yi hayal kırıklığına uğrattı

Bronzla kulvara giren Türkiye 

Bronz madalya alan güreşçimiz Rıza Kayaalp, Londra'da madalya alan ilk sporcumuz oldu. 120 kg 

sıklette mücadele eden Kayaalp'in bu başarısı Türkiye'yi de 'madalya alan ülkeler' arasına soktu. 1 

bronz madalyamız olduğundan dolayı sıralamada son sıradayız. 

Başarı beklentisini kendimiz şişirdik 

Yeni Şafak Gazetesi Spor Yazarı Alper Tunga Albayrak, sporcuların mental ve fiziksel eksikliklerinin 

başarısızlığın ana nedeni olduğunu söyledi. 'Başarı beklentisini şişirdik' diyen Albayrak, 'Ben 

madalya baskısı olduğuna ya da sporcuların beklentinin altında ezildiğine inanmıyorum. Zaten 

madalya kazanabilecek sporcu sayımız sınırlıydı. Ama ne yazık ki onlardan da istediğimiz verimi 

alamadık' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin sporcu yetiştirme kültürünü değiştirmesinin de şart 

olduğunu dile getiren Albayrak, 'Sporcular genç yaşlarda 'ya eğitim ya spor' tercihinde bulunmak 

zorunda kalıyor. Bu nedenle eğitimli sporcu yetişmesi engelleniyor. Sporculara gerekli imkanların 

sağlanması, ardından beklentilerin yükseltilmesi gerekli' şeklinde konuştu. 

Minder sönük kaldı

Olimpiyatlarda judo dalında yarışan tek bayan sporcumuz Gülşah Kocatürk (yan tarafta), 

Ukraynalı rakibi Iryna Kindzerska karşısında etkili olamadı. Greko-romen güreş müsabakalarında 

74 kiloda mindere çıkan Selçuk Çebi ise Đsveçli rakibi Robert Rosengren'e yenilerek madalya 

şansını kaybetti. 

6 kez katıldı, hiç madalya alamadı

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışan milli yüzücü Derya Büyükuncu, 6'ncı 

kez katıldığı olimpiyatlarda hiç madalya alamayarak kırılması zor bir rekora imza attı. Erkekler 

yüzmede 200 metre sırtüstünde yarışan Büyükuncu, 3 kişinin yarıştığı ilk seride birinci olmasına 

rağmen, elde ettiği derece ilk 16'ya girmek için yeterli olmadı. Büyükuncu böylece 6'ncı kez bir 

olimpiyata katılmış oldu ve 35 yüzücü arasında 33'üncü olarak elendi. 27 yıldır milli takım için 

mücadele veridiğini hatırlatan Büyükuncu, mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, kendisine destek 

verilmesi halinde 7'nci kez de oyunlarda yarışabileceğini söyledi.
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PHELPS'Đ TEBRĐK ETTĐ

Olimpiyatlarda 19'ncu madalyasını kazanarak tarihe geçen ABD'li yüzücü Michael Phelps'in 

başarısını değerlendiren Büyükuncu, 'Zaten gelmiş geçmiş en iyi olimpiyat sporcusuydu bence. 

Çünkü bugüne kadar 15 tane altın madalya kazandı. Bu kadar altın madalyaya çok fazla yorum 

yapmak zorunda kalmıyorsun. Benim arkadaşım. Hep konuşuyoruz ve tebrik ediyorum. O da beni 

tebrik ediyor' diye konuştu.

Sultanların çabası yetmedi

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın en heyecanlı anlarını Türkiye'ye 'Filenin Sultanları' yaşattı. 

Çeyrek finale kadar gelen milli voleybolcular, ABD'ye yenilmekten kurtulamadı.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/Gundem/?i=400733 
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