
 

 

 

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU 2006-2007-2008 YILI  FAALİYET RAPORU 

 

 

                Değerli Genel Kurul Üyeleri, 

 

                Türkiye Okçuluk Federasyonuna, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanunun ek-9.maddesi maddesi gereğince Başbakanlık 

Makamının 22.05.2006 tarihli ve 104 sayılı olurları ile İdari ve Mali yönden Özerklik 

verilmiştir. 

                Bu karar 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiş ve federasyonumuz bu tarihten itibaren faaliyetlerine özerk olarak devam etmiştir. 

                Federasyon yönetim kurulu olarak 04.11.2006 tarihinde değerli Genel Kurul 

Üyelerimizin taktir ve teveccühleri ile göreve başladık ve o günden bu tarafa da Türk 

okçuluğunun gelişmesini dünyada hak ettiği yeri alabilmesini ve antrenör, sporcu hakem ve 

diğer birimlerimizin eğitimlerini sağlamak için çabalarımızı sürdürdük. Eğitimin 

gençlerimizin başarıya ulaşmalarında rol oynayan en önemli faktörlerden biri olduğu 

düşüncesinden hareket ederek ülkemizde okçuluk sporu ile ilgilenen gençlerimizi özendirmek 

ve onların teknik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak için her türlü desteği vermeyi 

kendimize görev bildik. Sporcularımızın uluslar arası yarışmalarda başarılı olmalarını 

sağlayacak gerekli kamp ,eğitim,.malzeme ve diğer ihtiyaçlarının temini için çaba 

harcadık.Gerek 2007 gerekse 2008 yılı içinde hakem ve antrenör eğitimlerine özel önem 

verdik.Çeşitli kurs ve seminerler ile hakem ve antrenör sayımızı artırdık ve bunların eğitimini 

sağlamak üzere çalışmalar yaptık. Yönetim kurulumuzca hazırlanan faaliyet programlarımızı 

aynen uyguladık,bu programlarda ki bütün kamp ve yurt içi ve dışı yarışmalara katılacak 

imkanları sağladık.Uluslararası yarışmaları ülkemizde düzenlemek üzere Uluslar arası alanda 

yaptığımız çalışmalar neticesinde ülkemizde ciddi organizasyonlar düzenledik ve bu 

organizasyonları herkesi hayran bırakan bir başarı ile gerçekleştirdik.Bütün dünya 

ülkelerinden tebrik ve taktir mesajları aldık.2008 yılının olimpiyat yılı olması nedeni ile 

olimpiyat kota yarışmalarında sporcularımız mücadele etti ve olimpiyat kotası kazanan 2 

sporcumuzun hazırlanmaları için gerekli her türlü şart hazırlandı. 

 

                Okçuluk sporumuzun gelişmesi ve yurt çapına yaygınlaştırılması için çalışmaları- 

mıza devam ediyoruz. Sporumuzun alt yapısını oluşturan Minik sporcularımıza özen 

göstererek yaptığımız yarışmaların akabinde kamplara alarak gelişmelerini sağlamaya 

çalışıyoruz. Federasyonumuzun  2008 yılı faaliyet programındaki bütün  faaliyetleri 

gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. .Gerek büyükler gerekse Genç ve Yıldızlar 

kategorilerinde 2007 ve 2008  yılında  kamp çalışmaları devam ettirildi. Sporcularımız bu 

kamplarda milli takım antrenörlerimizin nezaretinde çalıştılar ve uluslar arası müsabakalara 

hazırlık yaptılar.Yurt içi müsabakalarda da sporcularımız yıl boyunca birçok defalar yarıştılar 

illerinde yaptıkları çalışmaları bu müsabakalarda deneme fırsatı buldular. 

 

                 Diğer taraftan yıl boyunca birçok uluslar arası müsabakalara  Milli Takımlarımızla 

iştirak ettik. Bu müsabakalarda Milli Takımlarımızın aldığı bazı neticeleri bilgilerinize 

sunmak istiyoruz:  

                 2007 yılı Mart ayında İzmir’de Genç Bayanlar Dünya 2.si oldu,yine 2007 yılı 

Haziran ayında Portekiz’de düzenlenen Gençler Avrupa şampiyonasında Olimpik Yay 

kategorisinde Enes Uğurlu Avrupa 2.si, Makaralı Yaylarda Gökhan Ateş Avrupa şampiyonu  



 

 

olarak bizleri gururlandırdılar.2007 Temmuz ayında Trabzon’da 1.si yapılan Karadeniz 

Oyunlarında sporcularımız Ferdi’de 1 gümüş,1 bronz,Takımda 1 altın 1 bronz  madalya 

kazanmışlardır. 2007 Ekim ayında Yunanistan’da 1.si yapılan Güney Avrupa Oyunlarında 

Ferdi’de 2 altın 2 gümüş 1 bronz,Takımda 2 altın alarak genç sporcularımız büyük bir başarı 

elde etmişlerdir.2008 mart ayında İtalya da düzenlenen Büyükler ve Gençler Salon Avrupa 

Şampiyonasında Büyük Erkek Takımımız Avrupa 3. sü oldu, yine Gürcistanda 2008 temmuz 

ayında düzenlenen Gençler Avrupa Kupasında Makaralı Yaylarda Demir Elmaağaçlı 1. Oldu.  

Yurt içi faaliyetlerimizi de oldukça yoğun bir çalışma ile geçirdik hem gençler hem Yıldızlar 

hem de Büyükler kategorilerinde 2007 ve 2008 yıllarında çok sayıda yarışma ve kamp 

düzenledik. Gerek milli takımlarımızın gerekse bölgelerimizin malzeme ihtiyaçlarını hiçbir 

eksikliğe meydan vermeden temin ettik ve dağıtımını sağladık. 

 

                Yönetim kurulu olarak 2007 ve 2008 yıllarında yapılan faaliyetlerle ilgili olarak 

genel kurulunuzu bilgilendirmeye çalıştık. Bu Olağan Genel Kurul çalışmalarında Genel 

Kurulumuza başarılı çalışmalar diler, sonucun Türk Okçuluğuna hayırlı olmasını dileriz.  

 

 

 

         YÖNETİM KURULU  

 

 

 

 

 

              

 

    

 

   


