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EMTİA FİYATLARI ARTINCA  

ALTIN MADALYA DEĞERİNE DEĞER KATTI 
 

Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nı mercek altına alan ING Grubu 

Ekonomi Departmanı’nın araştırmasına göre 2008 Pekin 

Olimpiyatları’ndaki bir altın madalyanın değeri son dört yıllık 

süreçte yaklaşık iki katı değer artışı sağlayarak 700 Euro’ya ulaştı. 
 

ING Grubu Ekonomi Departmanı, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 2012 

Olimpiyat Oyunları’nda sporcuların elde ettiği başarıyı farklı bir bakış açısıyla ele alarak ilginç 

sonuçlara ulaştı. Londra 2012 Olimpiyat Oyunları süresince binlerce sporcu yüzme, atletizm 

veya jimnastikte altın, gümüş veya bronz madalya için yarıştılar. Ancak olimpiyatlarda elde 

edilen her bir madalyanın belli bir ekonomik değeri bulunduğuna dikkat çeken ING Grubu 

Ekonomi Departmanı’nın ulaştığı sonuca göre olimpiyatlarda verilen madalyalarda son dört 

yıllık süreçte yaklaşık iki katı değer artışı sağladı.  

 

Araştırmaya göre 2008 yılında Pekin Olimpiyatları’ndaki bir altın madalyanın içinde yer alan 

altının değeri 252 Euro iken, Londra Olimpiyatları’nda 425 Euro’ya yükselmesindeki en 

büyük etken 2002 yılından bu yana altın fiyatlarının ons başına 900 dolar artarak 1600 dolar 

seviyesine yükselmesi olarak açıklanıyor. 

 

Bir altın madalyanın değeri 700 Euro 

 

Yapılan araştırmaya göre; Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nda branşlarında birinci gelen 

sporculara verilen altın madalya 412 gram ağırlığında ve içinde yalnızca 10,14 gram altın 

bulunduruyor. Altın madalyanın 380 gramı gümüş ve 22 gramı da bakırdan oluşuyor. 

Dolayısıyla bir altın madalya 425 Euro altın, 274 Euro gümüş ve 14 Euro/Sent bakır değeri 

ile toplam 700 Euro değere sahip. Bu yıl toplamda 104 madalya kazanan aynı zamanda en 

fazla altın madalya kazanan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri için bu madalyalar 40 bin 

316 Euro anlamına geliyor.   

 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre bir gümüş madalya ise, içerisindeki 

385,34 gram gümüş ve 26,66 gram bakır ile toplamda 278 Euro değere sahip. Çoğunluğu 

bakırdan ve az miktarda da çinkodan oluşan bronz madalyanın değeri ise 2,28 Euro’yu 

geçmiyor. 

 

Kişi başı madalya gelirinde “Grenada” liste başı 

 

Olimpiyatlarda ülke sıralaması genellikle kazanılan madalya sayısına göre gerçekleştiriliyor. 

Ancak ING Grubu Ekonomi Departmanı, farklı bir bakış açısıyla kişi başına GSYH’den 

esinlenerek kazanılan madalyaların değerini ülkenin nüfusuna böldü ve çok ilginç bir 

sıralamaya ulaştı. Yaklaşık 109 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi Grenada adına 400 metre 
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erkekler branşında koşarak birinci gelen Kirani James, aldığı altın madalya ile ülkesini 

standart madalya sayısına göre yapılan olimpiyat sıralamasına göre 49 sıra birden 

yükselterek kişi, başına madalya değeri ile listenin başına getirdi. Grenada’yı Bahamalar ve 

Jamaika takip etti. Standart sıralamaya göre listedeki en büyük düşüşü ise Çin ( 2. sıradan 

58’e geriledi) ve Brezilya (22. Sıradan 67’ye geriledi) yaşadı. 

 

 

Londra 2012 Olimpiyatları - Ekonomik Açıdan Ülke / Madalya Eşleşmeleri 
 

   Ülke Madalya Değeri Sıralama Değişimi 

    (Milyon kişi / Euro) (Standarda göre fark) 

1 Grenada 6418 +49 ▲ 

2 Bahamalar 2213 +48 ▲ 

3 Jamaika 1357 +15 ▲ 

4 Yeni Zelanda 1004 +12 ▲ 

5 Macaristan 675 +4 ▲ 

6 Trinidad ve Tobago 576 +41 ▲ 

7 Hırvatistan 532 +19 ▲ 

8 Slovenya 492 +34 ▲ 

9 Litvanya 477 +25 ▲ 

10 Danimarka 454 +19 ▲ 

11 Avusturalya 426 -1 ▼ 

12 Karadağ 423 +57 ▲ 

13 İngiltere 398 -10 ▼ 

14 Küba 392 +1 ▲ 

15 Beyaz Rusya 367 +8 ▲ 

16 Çek Cumhuriyeti 358 +3 ▲ 

17 Norveç 357 +18 ▲ 

18 Hollanda 352 -5 ▼ 

19 Gürcistan 337 +20 ▲ 

20 Letonya 320 +29 ▲ 

          

Kaynak: ING Ekonomi Bölümü 
 

  

 
 
ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir 
finansal hizmetler şirketidir. ING Grubu, Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika'da yer alan 40'tan fazla 
ülkede 94 binin üzerinde çalışana ve 67 milyonun üzerinde müşteriye sahiptir. Her zaman değişime 
öncülük eden ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, girişimciliğe, yenilikçiliğe, 
yaratıcılığa güç katmak hedefini taşımaktadır.  
 
Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda 
çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre koruma alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. 
UNICEF ile küresel işbirliğinin 6. yılını dolduran ING Grubu, ‘ING Chances for Children’ programı 
kapsamında çocukların eğitime erişimini sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu 
FTSE4Good ve Dow Jones Sustainability Index gibi kurumlarca da tescillenen ING Grubu 2006 yılında 
Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri faaliyetlerini sıfır 
karbon ayak izi ile sürdürmektedir. 
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