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2012 Londra Olimpiyatları
 teknolojide sınır 
t a n ı m ı y o r Tarihinin en teknolojik 

olimpiyatlarından biri olan Londra 
2012’de, birçok ilk yaşanacak. 

Olimpiyatlarda hem sporcu hem de teknik 
ekibin işini kolaylaştıracak teknoloji 
kullanılacak. Yarışların başlangıcında 
ateşlenen silah, elektronik olacak. 
Kurulacak tüm zamanların en sofistike 
IT spor merkezinde, 300’ü aşkın teknoloji 
uzmanı her an sistemi kontrol edecek. 
Olimpiyat köyündeki bağımsız haberleşme 
ağıyla binlerce sporsever anında İnternet’e 
ulaşabilecek. “Sonuç Bilgi Sistemi” 
ile her türlü bilgi kişiselleştirilerek 
izlenebilecek. En hassas ölçümlerin 
yapılacağı olimpiyatlarda, yeni üretilen 
kronometrelerle, dereceler ölçülürken hata 
payı saniyenin binde birine düşecek. 

Gökhan Bozkurt/Londra
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İngiltere’de 27 Temmuz 2012’de başlayacak Londra Olimpiyatları’nın 
olimpiyat ateşi, 10 Mayıs 2012’de Yunanistan’da olimpiyatların ilk 
yapıldığı Olimpiya’da yakıldı. Meşaleyi bir rahibe, sabah güneşi 
ışınlarını parabol bir ayna yardımıyla yansıtarak yaktı. Bir hafta sonra 
Yunanistan’daki Olimpiyat meşalesi törenle teslim alınıp İngiltere’deki 
70 günlük ve 8 bin millik yolculuğu başladı. Meşale tüm ülkeden 8 bin 
sporcu tarafından taşınacak. Oyunların açılış günü olan 27 Temmuz’da 
meşale Stratford’daki Olimpiyat Stadı’na ulaşacak.
Londra, 2012 Olimpiyat oyunlarına uzun soluklu bir çalışma ve 
uzmanlardan kurulu bir profesyonel ekiple hazırlık yaptı. Amaç, her 
yönüyle “farklı bir ev sahipliği”ne imza atmak… 

Karşılaşmaların yapılacağı mekânlardan bu mekânlarda kullanılacak 
teknolojiye, güvenlikten ulaşıma, sporcuların fiziksel ihtiyaçlarından 
dini gereksinimlerine her şey, en ince ayrıntısına kadar düşünüldü.   
Londra’nın hedefi sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda 
herkese örnek olabilecek bir miras bırakmak. İşte bu amaçla 
çıta daha da yükseltildi. Başbakan David Cameron’a göre Londra,  
oyunlara zamanında ve bütçeyi aşmadan hazır olacak. İngiltere,bu 
olimpiyatların spora ilgi ve katılımın artmasına ciddi bir katkı 
yapacağına inanıyor. 

Olimpiyat oyunlarının adresi olarak, Londra’nın doğusundaki 
Stratford Bölgesi seçildi. Bu bölge, geçmişten bu yana göçmenlere ev 
sahipliği yapıyor. Başka bir deyişle Londra’nın kalkınma konusunda 
geri kalmış bir bölgesi. İşte olimpiyatların bu olumsuzluğa bir son 
vermesi hedefleniyor. Yapılan yatırımlar bölgede değişim rüzgârlarını 
estirdi. Bölgedeki ev fiyatlarında yaşanan artış Londra geneliyle 
paralel ilerlerken, otel fiyatları dudak uçuklatacak boyutlara 
ulaştı. Araştırmalar, oyunlar öncesi otel fiyatları ile geçmiş yıllar 
kıyaslandığında yüzde 102 oranında bir artışı göz önüne serdi. 
Olimpiyatlar için Londra’yı tercih edenler bir gece için ortalama 200 
Sterlin’i gözden çıkarmak zorunda.
 
Teknolojisiyle dudak uçuklatacak
Oyunlarda kullanılacak teknoloji sınır tanımıyor. Oyunların 
enformasyon teknolojileri (Information Technologies- IT) ortağı ATOS 
firması oldu. ATOS tüm zamanların en sofistike IT spor projesine imza 
atacak. Firma bunun için Londra 2012 Teknoloji Operasyon Merkezi 
(Technology operation center-TOC) adı altında bir merkez kurdu. 
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Bu merkezden 90 olimpik saha 10 binden fazla bilgisayarla oyunlar 
boyunca kontrol edilecek. Ayrıca tüm zamanların en eşsiz web portalı 
olarak anılan bir web sayfası da katılımcılara oyunlar süresince hizmet 
verecek. Toplam 70 bin gönüllünün katkı ve destek sunacağı 2012 
Olimpiyatlarında, ATOS’un sayıları 330’u bulan teknoloji uzmanı her an 
sistemin kontrolünü yapacak.
 
Peki bu denli büyük bir yapı nasıl işleyecek?
Sistemin işleyişi için en tepede operasyon merkezi oluşturuldu. Bu 
merkezin altında, merkeze doğrudan bağlı 5 birim görev yapacak. Bu 
birimler, Gönüllüler Portalı; Sporcu Giriş ve Yetenek Koordinasyonu; 
Akreditasyon; İş gücü yönetimi ve Medikal Hesaplamalar olacak. 
Oyunlarda görev alan tüm firmalar TOC ile koordineli çalışacak. 
Bunlardan biri de çalışanlar arasındaki haberleşmeyi sağlayacak 
olan haberleşme ortağı Britanya Telekom (BT). BT, olimpiyat köyüne 
tarihte ilk defa bağımsız bir haberleşme ağı kurdu. Bu ağ bölgenin 
yerel ağından ayrı çalışacak. Yani binlerce sporsever anında İnternet’e 
ulaşabilecek. Ayrıca bu ağ üzerinden görevlilerin de haberleşmesi 
sağlanacak. Görevliler bu bağımsız ağ üzerinden çalışan 16 bin 500 
yüzden fazla Internet Protokollü (IP) telefon kullanacak. Bu yeni 
uygulama sayesinde birbirine ulaşamayanların telsizden farklı olarak 
not bırakması da sağlanabilecek. 
Ayrıca Virgin medya, oyunlar boyunca Londra Metrosu’nda ücretsiz 
kablosuz İnternet erişim hizmeti (Wi-Fi) sunacak. Bu uygulama, iki ay 
süresince en yoğun olması beklenen istasyonlarda verilecek. Bunlar 
ilk etapta Oxford Circus, Stratford, Liverpool Street, Leicester Square 
and King’s Cross olacak. Oyunlar sürerken 80 istasyona yayılacak. 
Bu hizmet olimpiyat sonrası belli bir ücret karşılığı devam edecek. 
Cep telefonu firması O2 ise yer üstünde bu görevi üstlenecek. O2’nun 
Merkez Londra’ya vereceği Wi-Fi hizmeti, Avrupa’da eşi olmayan 
büyüklükte bir hizmet olma özelliğini taşıyor. Bu servis de oyunlardan 
sonra devam edecek ve Londra geneline yayılacak.
 
Açılış töreni 3 boyutlu yayınlanacak
Oyunların medya ortağı BBC ise, bir ilke imza atarak açılış törenini, 3 
boyutlu olarak ekranlara taşıyacak. Evlerinde 3 boyutlu yayın izleme 
olanağı olmayanlar için, Londra merkezinde belli meydanlara dev 
ekranlar kurulacak. Açılış sonrası 100 metre finali de BBC’nin 3 
boyutlu yayınıyla ekrana gelecek. BBC daha önce Wimbledon finalinde 
bu yayını denemiş ve başarılı olmuştu.
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Sonuçlar anında sunulacak
Tarihin en teknolojik olimpiyatlarından olacak Londra 2012’de, ilkler 
oyunlarda da devam edecek. Oyunlar sırasında bilgiye en hızlı ulaşımı 
sağlayabilmek için “Sonuç Bilgi Sistemi” devrede olacak. Bu sistem 
de TOC’dan yönetilecek. Bir uydu aracılığıyla oyunların sonuçları 
doğrudan merkeze iletilecek. Merkezde eş zamanlı canlı yayındaki 
spikerlerin önüne gönderecek. Spiker bilgilendirme sistemi de ilk 
olma özelliğine sahip bir diğer uygulama. Sonuçlar anında ekranlara 
yansıtılacak. Sonuç Bilgi Sistemi basını da anında bilgilendirecek. Bu 
yıl ki bir diğer ilk de, herkesin kişisel sayfasını oluşturabilmesi olacak. 
Devrim niteliğindeki bu uygulamayla herkes kendi takip etmek istediği 
sporcuyu ayırıp kişiselleştirebilecek. Böylece öncelikli olarak kendi 
sayfasını an be an izleyebilecek. İzlediği sporcu hakkında her türlü 
bilgiye anında ulaşacak.
   
Kronometre hassas, hata payı sıfır
Olimpiyat tarihinin en hassas ölçümleri de Londra’da yapılacak. 
Omega, bu konuda iddialı. Yeni üretilen kronometreler sayesinde 
dereceler ölçülürken hata payı sadece saniyenin binde biri kadar 
olacak. 1936’da sadece tek bir görevli 27 kronometre kullanarak 
sporcuların performanslarını ölçmeye çalışırken bu yaz Londra’da 
tam 450 profesyonel görevli kronometrelerin başında olacak. Bu 
profesyoneller, kronometrelerin başında göz açıp kapayıncaya kadar 
ölçümlerini yapacak. Onlara ölçümlerinde 800 gönüllü yardım edecek. 
Sporcuların en iyi dereceleri, hatta belki yeni dünya ve olimpiyat 
rekorları, tam 420 ton ağırlığında ekipmanla ölçülecek ve 390 skor 
tahtasından dünyaya ilan edilecek. Oyunları bilet bulup yerinde 
izleyenler kadar şanslı olmayanlar ise, evlerinde ekran başında bu 
rekorlara tanıklık edecekler. İşte onlara da canlı televizyon yayınları 
bu unutulmaz anları ulaştıracak.

2012 olimpiyatlarında kullanılacak teknoloji hem sporcuların 
hem de teknik ekibin işini hayli kolaylaştıracak. 1948’deki Londra 
olimpiyatlarında bitiş çizgisine gerilen bandın kazananı belirlediği 
günler, artık gerilerde kaldı. Oyunlar yine Londra’da ama bu kez bitiş 
çizgisinde kurdele, değil yüksek teknoloji var. Peki, bu ne anlama 
geliyor?  

http://www.bilisimdergisi.org/s145



2012 TEMMUZ38 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 39

Başlangıçta ateşlenen silah, elektronik
Yarışların başlangıcında ateşlenen silah artık elektronik olacak. Bu 
hem sporcuların sesi aynı anda ve daha sağlıklı duymasını sağlayacak 
hem de ateşlendiği anda sporcuların çıkış yaptığı aletlere de sinyal 
göndereceği için hatalı çıkış yapan sporcuyu anında tespit edebilecek. 
Bitiş çizgisine ise lazer ışığı yansıtılacak. Sporcu yarışı bitirdiğinde, 
süresi otomatik olarak kayda geçecek. Ayrıca yüksek hızlı dijital 
kameralar da bitiş anını kayda alıyor olacak. Yarışta zaman ölçümleri 
kuantum zaman ölçüm sistemi ile yapılacak bu da yarış sonuçlarında 
hesap hatası payının saniyenin binde biri olacağı anlamına geliyor.
Aynı sistem bisiklet yarışlarında da kullanılacak. Bisikletçilerin ön 
tekerlerine bir radyo alıcısı yerleştirilecek. Bu alıcılar tekerlek bitiş 
çizgisindeki lazere temas edince harekete geçecek ve sporcunun tam 
bitiş zamanını tespit edecek. Yüzücüler için de dalış ve havuz kenarına 
dokunduğu anların kayda geçmesi için dokunmatik pedler devrede 
olacak. 
İngiltere, Pekin olimpiyatlarındaki tecrübeler ışığında siber saldırılara 
karşı da önlem alıyor. 2008 Pekin oyunlarına yönelik 12 milyon siber 
saldırıdan dersler çıkaran İngiltere Siber Güvenlik Bürosu, olası 
saldırılara karşı hızlı ve esnek bir yanıt verme sistemi oluşturuyor. Bu 
anlamda oluşturulan ekip, en kötü saldırılara karşı testlerde başarılı 
oldu.
 
Mahalle parklarına füze kalkanı
Uluslararası istihbarat raporları olimpiyat oyunlarının radikal 
örgütlerin hedefinde olduğunu gösteriyor. İşte bu da oyunların 
güvenliği konusunu en öncelikli başlık haline getiriyor. İngiltere 
güvenlik konusunda hiçbir ayrıntıyı atlamamakta kararlı. Oyunların 
güvenliği için Ordu kırmızı alarmda. İngiliz Kraliyet donanmasının en 
gözde savaş gemisi oyunlar süresince Thames Nehri üzerinde olacak. 
İki ay boyunca İngiliz askerleri mahalle aralarında ve bazı sitelerin 
çatı katlarında konuşlandırılacak. Binaların tepesine ve bazı mahalle 
parklarına füze kalkanları yerleştirilecek. Bu füzeler olası bir hava 
saldırısına karşı yerden havaya ateş açabilme özelliğine sahip. 
Sporcular sahada askerler mahalle aralarında ter dökecek. Sivil 
alandaki bu askeri hareketlilik İngiltere tarihinin savaş dönemleri 
dışında yapacağı en büyük operasyon olacak. 
Alexander Dennis Limited (ADL) otobüs firması, olimpiyatlara 
katılacak atletlerin transferlerini sağlayacak. Transferlerde de 
bilgisayarlar devrede olacak. Bu firma da merkeze bağlı çalışacak. 
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Otobüsler her türlü saldırı ve kaçırma girişimine karşı uyduyla 
merkezden izlenecek ve bir tehlike anında uzaktan kumanda 
edilebilecek.
 
Biletler karaborsada
Teknoloji hemen her alanda kullanıldı olimpiyatlar için. Bilet satışları 
da internet üzerinden yapıldı. Satışa çıktığı gün de tükendi. Ancak 
hiç kimsenin hesaba katmadığı bir biçimde büyük bir bölümünün 
karaborsa için alındığı ortaya çıktı. Karaborsacılar oyunlar yaklaştıkça 
biletleri astronomik rakamlardan gün yüzüne çıkardılar. Olimpiyatlara 
ev sahipliği yapan Londra’da yaşayanlar bile oyunlara gidebilmek için 
billet bulamadılar.
 
İnekli açılış
Yunanistan’ın Olympia Dağı’nda yakılan Olimpiyat ateşi, İngiltere 
sokaklarındaki serüvenine Olimpiyat Stadı’ndaki temsili bir İngiliz 
Köyünde son verecek.  Olimpiyat Stadı’nın içine koyun, at, inek, keçi, 
ördek, kaz, tavuk gibi çiftlik hayvanlarının yer alacağı örnek bir İngiliz 
köyü kurulacak.
Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar kişinin izlemesinin beklendiği açılış 
töreninde, 10 bin gönüllü görev yapacak. 27 milyon sterlin harcanacak 
törende, 500 hoparlör ve 1 milyon vatlık ses sistemi kurulacak. 
Açılışta efsanevi müzik grubu Beatles’in üyesi Paul McCartney’nin de 
aralarında bulunduğu ünlü sanatçılar sahne alacak.

Herkesin sağlığı korunacak
İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (National Health Service-NHS) 
olimpiyatlar sırasında oluşacak sağlık problemlerine anında müdahale 
için kolları sıvadı. Olimpiyat köyüne ve oyunların yapılacağı alanlara 
özel klinikler yapılacak. Bu klinikler gerek sporcuların gerekse 
seyirciler ya da teknik ekibin karşılaşacağı problemlere anında 
müdahale edecek. Ancak hükümetin kemer sıkma politikalarından 
nasibini alan sağlık sektörünün eleman sıkıntısı büyük sorun. Bir de 
buna ulaşımın yaratacağı endişe eklenince soru işaretleri artıyor. 
Ama yetkililer tüm bu olumsuzluklara rağmen her şeyin yolunda 
gideceğinden emin.
 
Her dinde ibadet mümkün
Oyunlara, 204 ülkeden sporcu ve onların antrenörleri gelecek. Buna 
bir de teknik ekipler ve seyircileri ekleyince katılımın yüksekliği ortaya 
çıkıyor. Birbirinden farklı coğrafya ve kültürlerden gelecek insanların, 

fiziksel ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlarının da karşılanması gerekecek. İşte bu 
ihtiyacı karşılamak için de İngilizler 9 farklı dinin temsilcilerinden oluşan bir grup kurdu. 
Hıristiyan, Müslüman, Budist, Yahudi, Sih, Hindu, Zerdüşt, Cain ve Bahai’lerden 
oluşan 9 grubun dini gereklerin yerine getirilmesi konusunda gerekenleri yapmak için 
çalışacaklar. Geçmişte yaşanan; Hıristiyan bir atletin Pazar günü koşmak istememesi, 
Müslüman olanın oruç tutması ya da Sih atletlerin türbanlı dolaşma mecburiyeti gibi 
tecrübeler ışığında karşılaşılacak benzer talepler giderilecek. 
Olimpiyat Köyü’nde 5 büyük din için özel oda ayarlanacak ve bu odalar o dinlerin 
temsilcileri tarafından idare edilecek. Bu odalar da merkezi odaya bağlı olacak. Merkez 
olimpiyat Köyü olacak ama dış müsabaka alanlarında da din görevlisi bulunacak. 
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