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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 
Amaç 
Madde 1(08.02.2014 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik)  
 Bu talimatın amacı, Okçuluk Federasyonu bünyesinde görev yapacak Teknik Kurul, 
Sağlık Kurulu, Organizasyon Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu, Sponsorluk Kurulu ve Kadın ve Spor 
Kurulu isimli yan kurulların görev, yetki ve Türkiye Okçuluk Federasyonuna karşı 
yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 2(08.02.2014 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik)  
Bu talimat, Türkiye Okçuluk Federasyonu bünyesinde görev yapacak olan Teknik Kurul, Sağlık 
Kurulu, Organizasyon Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu, Sponsorluk Kurulu ve Kadın ve Spor Kurulu 
isimli yan kurulların çalışma görev, yetki ve sorumlulukları ile kurul üyeliklerine atanabilme 
şartlarını kapsar. 
 
Hukuki Dayanak 
Madde 3- Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 
hakkında yönetmeliğin 7/4. maddesi ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsünün 19-1,2. 
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu talimatta geçen; 
a.Bakanlık    :Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
b.Bakan    :Gençlik ve Spor Bakanı, 
c.Genel Müdürlük   :Spor Genel Müdürlüğünü, 
ç.Genel Müdür   :Spor Genel Müdürünü, 
d.Federasyon    :Türkiye Okçuluk Federasyonunu, 
e. World Archery  : Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Okçuluk teşkilatını, 
f. World Archery Europa : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Okçuluk Birliğini, 
g.Federasyon Başkanı : Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanını, 
h.İl Müdürlüğü   :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 
ı.İl Müdürü    :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü, 
i.Kurul    :Türkiye Okçuluk Federasyonu Yan Kurulunu, 
j.İl Temsilcisi    :Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisini, 
k.Yönetmelik    :Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları  

 Hakkında Yönetmeliği. 
l Ana Statü    : Türkiye Okçuluk Federasyonu çalışma usul ve esaslarına dair Ana 

  Statü’yü, 
m.Genel Sekreter   : Türkiye Okçuluk Federasyonu Genel Sekreterini, 
                                                 ifade eder. 



 
İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

 
Görevlendirme, Üyelik Genel Şartları, Değişiklik, Çalışma Esasları Görevlendirme 
Madde 5 - Kurullar Federasyon Başkanının teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur 
ve kurul üyeleri aynı şekilde görevlendirilir. Kurullar en az 3 kişiden oluşur. Federasyon Başkanı 
yan kurul adaylarının isimlerini Yönetim Kuruluna teklif eder. Teklif Yönetim Kurulunda 
görüşülerek kabul edilir. Kurullara görevlendirme yapılırken, en az 2 üyenin kurulun görevi ile 
ilgili branşta uzman olması zorunludur. 
Yan kurulların görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Federasyon Başkanının 
istifası ile yan kurulların görev süresi sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul 
görevine devam eder. Kurul üyelerinin istifası halinde yeni kurul üyeleri yönetim kurulunca 
atanır. 
 
Yan Kurul Üyelerinde Aranacak Ortak Şartlar 
Madde 6- Yan kurullara atanacaklarda ortak olarak aşağıdaki şartlar aranır. 
a . Kamu haklarından mahrum bulunmamak veya affedilmiş olsalar dahi yüz kızartıcı bir suçtan 
mahkûm olmamak. 
b . Genel Müdürlük Ceza veya Federasyon Disiplin Kurullarınca toplam altı aydan fazla ceza ile 
cezalandırılmamış olmak. 
 
Kurullarda değişiklik 
Madde 7 - Oluşturulan kurullarda gerek görüldüğünde Federasyon Başkanı tarafından gerekçeler 
belirtmek suretiyle atamalar yapılarak Yönetim kuruluna bilgi verilir. Federasyon Başkanının ve 
Yönetim kurulunun kararı ile her zaman kurullarda değişiklik yapılabilir 
 
Kurulların Görevleri ve çalışma esasları 
Madde 8- 
a. Kurullar ve kurulu oluşturan üyeler Yasalara, Çerçeve ve Ana Statü hükümlerine, Federasyon 
çalışma programı ve hedeflerine uygun çalışmak zorundadır. Kurullar branşlarına giren konularda 
Ana statüdeki görevler ve yetki konusundaki belirlemeler ışığında Federasyon Başkanına sorumlu 
olarak çalışırlar. Federasyon Başkanı gerekli görmesi halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile 
Kurullardan veya Kuruldan sorumlu Yönetim kurulu üyesi görevlendirmesi yapılabilir. 
b. Yan kurullar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan veya olağanüstü toplanır. 
Toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurulunca tasdik edilen karar defterine yazılarak imzalanır. 
Alınan kararları Federasyona yazılı olarak bildirirler. Kurul Başkanları görev sürelerinin sonunda 
Karar defterlerini Federasyon Genel Sekreterliğine teslim ederler. 
c. Yan kurulların alacakları kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar Federasyon başkanının teklifi 
ile Yönetim Kurulu kararı haline getirilince bağlayıcı hüküm ifade eder. 
d. Kurullar ilk toplantılarında Başkan seçimi yaparlar. Yılda en az 3 toplantı yapmak 
zorundadırlar. İlk toplantılarında görev bölüşümü, çalışma esasları, toplantı yer ve zamanlarını 
belirleyerek Federasyona bildirirler. 
e. Üst üste 2 toplantıya katılmayan kurul üyesinin görevi Federasyon Başkanının talebi üzerine 
Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. 
f. Federasyon Başkanı kurul toplantılarına katıldığı takdirde kurul Başkanlığı görevini de yürütür. 
 
Yönetim kurulunu bilgilendirme 
Madde 9 - Federasyon Başkanı Yönetim kurulunu; kurulların yaptığı çalışmalar konusunda 6 
aylık dönemler itibariyle ve gerekli gördüğü dönemlerde bilgilendirir. Bu bilgilendirme dışında 
Yönetim Kurulu üyelerinin ferdi veya toplu olarak somut bir konu hakkında, Federasyon 
Başkanından bilgilendirme talebinde bulunabilirler. 



 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurullara İlişkin Özel Hükümler 
 
Teknik Kurul 
Madde 10- Teknik Kurul bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden az, yedi 
kişiden fazla olamaz. 
Aranan Özel Şartlar 
Okçuluk branşı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 
Teknik Kurulun görevleri 

1. Okçuluk ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak 
2. Milli Takıma çağrılabilecek sporcuları belirleyerek bu konuda Federasyon Yönetim 

Kuruluna görüş bildirmek. 
3. Milli Takım antrenörlüğü yapabilecekler hakkında Federasyon Yönetim Kuruluna teknik 

öneride bulunmak. 
4. Teknik konulardaki ihtilaflarla ilgili görüş belirtmek. 
5. Okçuluk müsabakalarının teknik reglamanını hazırlamak, müsabakalar sırasında teknik 

anlaşmazlıklar ile ilgili görüş bildirmek. 
6. Okçuluk eğitimi ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve ekipman listelerini çıkarmak, 

bunlarla ilgili yenilikleri takip ederek bu araç ve gereçlerin temini için Yönetim Kuruluna 
teklifte bulunmak. 

7. Yıllık faaliyet programları ile ilgili olarak görüş ve öneride bulunmak 
8. Teknik malzemelerin bakım ve onarımı gerekli görülenleri onarılmasını temin etmek ve 

kullanımdan kaldırılması gerekenler hususlarında rapor vermek. 
9. Federasyon kamplarına ve eğitimlerine ihtiyaç duyulan teknik malzemenin belirlenmesi 

ve gönderilmesi için görevlilere tavsiyelerde bulunmak, organizasyon komitesince 
görevlendirilen kişi, kişiler veya kulüplere teslimini, iş bitiminde de malzemelerin 
eksiksiz ve sağlam alınmasını sağlamak, 

10. Yurt genelinde yarışma ve organizasyonların yapılacağı okçuluk eğitim alanlarının 
tespitini yapmak ve bu konularda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak 

11. Organizasyon komitesi ile işbirliği yaparak okçuluk branşı ile ilgili faaliyetler 
düzenlemek, sporcuların okçuluk tekniği konusunda daha ileri gitmelerini sağlamak 

12. Eğitim Kurulu ile iş birliği yaparak okçuluk sporu konusunda yazılı ve görsel materyal 
hazırlayarak sporcu ve eğitmenlere ulaştırmak, 

13. Okçuluk sporu ile ilgili ihtiyaç duyulan okçuluk malzemeleri hakkında teknik şartnameler 
hazırlamak. 

14. Okçuluk sporu konusunda teknik çalışmalar yapmak ve yaptırmak. 
15. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak 

 
Sağlık Kurulu 
Madde 11- Sağlık kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden az, yedi 
kişiden fazla olamaz. 
a. Aranan Özel Şartlar 
Sağlık Kurulunun en az iki üyesinin Sağlık ve Tıp alanında eğitim almış kişilerden 
oluşması gerekir. 
b. Sağlık Kurulunun Görevleri 
1. Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak, 
2. Müsabakalarda bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak, 
3. Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezleri ile işbirliği yaparak sporcuların dengeli 
beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak, performans testleri ve sağlık kontrolleri yapmak 
veya yaptırmak. 
4. İlk yardım kurs ve seminerleri ile ilgili müfredat programı geliştirmek ve eğitim programlarını 



düzenlemek, 
5. Federasyonun her türlü aktivitelerinde Sağlık Hizmetlerine ilişkin taleplerinin Organizasyon 
Kurulu ile işbirliği içinde sonuçlandırılmak, 
6. Federasyon tarafından yapılan Eğitim Programlarında “İlk Yardım” ve “Okçuluk Kazalarında 
İlk Müdahale“ konuları ile, kullanılan sağlık ekip ve ekipmanı konularında eğitim faaliyetlerini 
Eğitim Kurulu ile işbirliği içinde yürütmek, 
7. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak. 
 
Organizasyon Kurulu 
Madde 12- Organizasyon Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı en az 7 
kişidir. 
Aranan Özel Şartlar 
Organizasyon konusunda deneyimli olmak ve geniş sosyal çevresi bulunmak. 
Organizasyon Kurulunun Görevleri 
1. Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmaların organizasyonu için yarışmalar 
öncesinde, yarışmalar sırasında ve yarışmalar sonrasında yapılması gereken hususları tespit 
ederek bu konularda görüşmeler yapmak, 
2. Okçuluk spor dalında kendi inisiyatifiyle veya üniversite ve/veya kulüplerden, yerel 
idarelerden gelen öneriler ışığında yönetim kuruluna sunulmak üzere yarışma organizasyonları 
teklif dosyasını hazırlamak, 
3. Federasyon Yan Kurul Başkanları ile gerekli koordinasyon ve iletişimi sağlayarak yarışmaların 
organizasyon yönünden istenen amaca ulaşmasını sağlamak, 
4. Federasyon faaliyet programında yer alan, okçuluk sporu ile ilgili tüm faaliyetler ile 
merkezi ve yerel idarelerin (Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler, Muhtarlık) ve Üniversite 
kulüplerinin talebi üzerine Federasyonca yapılan görevlendirmelerde veya takvime bağlı 
etkinliklerde Organizasyon hizmetini üstlenmek, malzeme sevkiyatı, Emniyet ve Sağlık 
Hizmetleri de dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasını sağlamak, 
5. Ulusal ve Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları ile 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6. Yurt içinde belli aralıklar ile sempozyum ve paneller düzenlemek ve bu konuda diğer 
ilgili kurullar ile işbirliği yapmak, 
7. Federasyonun Yurt içi Teşkilatına ilişkin konularda görüş vermek, teşkilatların 
oluşumuna ilişkin önerilerde bulunmak, 
8. Federasyon Genel Kurulunu hazırlamaya ilişkin organizasyon hizmetini üstlenmek, 
yönetim kurulu ve diğer kurul toplantılarını organize etmek. 
9. Okçuluk sporu ile ilgili yazılı ve görsel basın ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
10. Sponsorluk hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerde sponsorluk kurulu ile iş birliği yapmak. 
11. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak, 
 
Dış İlişkiler Kurulu 
Madde 13- Dış İlişkiler Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden 
az yedi kişiden fazla olamaz. 
a- Aranan Özel Şartlar 
1. İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olmak, 
2. Okçuluk sporu ile ilgili bilgi sahibi olmak, 
b. Dış İlişkiler Kurulunun Görevleri 
1. Federasyonun başta FİTA VE EMAU olmak üzere yurt dışında Okçuluk Sporu ile ilgili 
kuruluşlarla temaslarını sağlamak ve geliştirmek, 
2. Uluslararası Federasyonun kurullarında görev alabilmek için girişim ve temaslarda bulunmak. 
3. FİTA VE EMAU’nun eğitim yayınları, faaliyet programlarını takip etmek, uluslararası 
kural değişikliklerinin tercümelerini yaparak Federasyona bildirmek, 



4. Yurtdışında yapılacak uluslararası yarışma, toplantı, seminer, kurs ve faaliyetlerin yazı ve 
reglamanlarını tercüme ederek önemli olanlarının takibini yapmak ve Federasyona bildirmek, 
5. Konu ile ilgili kurullarla işbirliği yaparak Federasyonun yurt dışı faaliyetlerine ilişkin program 
teklifleri hazırlamak, yapılması kararlaştırılan faaliyet programları öncesi hazırlık çalışmaları 
yaparak katılımcıları bilgilendirmek, 
6. Ülkemizde yapılacak olan uluslararası temas, seminer, toplantı ve yarışmaların yazı, reglaman 
ve davetlerini hazırlamak ve Federasyona iletmek, 
7. Ülkemize gelecek yabancı uzman ve katılımcılara refakat etmek, onlara aydınlatıcı bilgiler 
vermek. 
8. Yurtdışı temaslar ışığında, okçuluk spor dalında hedef ve politikalara ilişkin teklifler sunmak, 
9. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak. 
 
Sponsorluk Kurulu 
Madde 14- Sponsorluk Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Üye sayısı üç kişiden az 
yedi kişiden fazla olamaz. 
a- Aranan Özel Şartlar 
Sponsorluk konusunda deneyim ve geniş sosyal çevreye sahip olmak, 
b- Sponsorluk Kurulunun Görevleri 
1. Federasyona Ana Sponsor bulunması için çalışmalar yapmak, 
2. Federasyon faaliyetlerinin pazarlanması konusunda dosyalar hazırlayarak sponsor girdisini 
çoğaltmak, 
3. Ulusal ve uluslararası müsabakaların sponsorlar vasıtasıyla yaptırılması çalışmalarında 
bulunmak, 
4. Federasyon faaliyet takvimine göre ilgili birimler ile işbirliği yaparak sponsorluk dosyaları 
oluşturmak bu dosyalar ile ilgili olarak başkan ve yönetim kurullarının onayını almak, 
5. Çeşitli kuruluşlar ile sponsorluk görüşmeleri yapmak tekliflerde bulunmak, 
6. Alınan teklifleri Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanına sunmak, onayını almak 
7. Sponsorluk yolu ile elde edilen gelirlerin yerinde harcanmasını Yönetim Kurulu ile 
işbirliği yaparak sağlamak, denetlemek, 
8. Federasyon için gerekli olan ekonomik kaynakların bulunması konusunda çalışmalar 
yapmak, 
9. Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak 
 
Kadın ve Spor Kurulu 
Madde 15 (08.02.2014 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değişik) 
Kadın ve Spor Kurulu, bir Başkan ve en az dört üyeden oluşur. 
a.Özel Şartlar 
Okçuluk branşında ve sporda kadının statüsü konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
b-Kadın ve Spor Kurulunun Görevleri 
1-Kadının Türk Okçuluğunda daha fazla yer bulabilmesi için her türlü çalışmaya destek vermek, 
bu konuda strateji geliştirmek, politika belirlenmesinde katkıda bulunmak, 
2-Genel ve Federasyon mevzuat ve düzenlemelerini izleyerek, kadınların okçuluk içerisinde eşit 
hak ve fırsatlara ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. 
3-Başarılı çalışmalarıyla temayüz eden kadın sporcu, antrenör ve idarecilerin desteklenmeleri 
konusunda faaliyet yürütmek. 
4-Kadınların okçuluk faaliyetlerinde karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik görüş 
oluşturmak. 
5-Federasyonun çeşitli faaliyetlerinde kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına 
katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak. 
6-Görev alanına giren konularda bilgi ve dokümantasyon merkezi oluşturmak, istatistik derlemek, 
görsel ve basılı eser hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak. 



7-Görev alanına giren konularda, kamu kurum ve kuruluşları, World Archery, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapmak.    
8-Federasyonun diğer kurulları ile işbirliği yapmak. 
9-Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Müşterek Hükümler 

Kurulların Müşterek Yapacakları Faaliyetler 
Madde 16- Kurullar Talimatta belirtilen konularda işbirliği dahilinde çalışırlar. Gerek duyulan 
hallerde talimat dışında yönetim kurulu kararı ile somut konular belirtmek suretiyle müşterek 
çalışma gurubu oluşturulur. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Talimatta yer almayan hükümler; 
Madde 17- Bu talimat ile düzenlenmiş olan konularda, önceden düzenlenen eşdeğer hukuki 
düzenlemeler yürürlükten kalkar. Talimat ile düzenlenen konularda tereddüt hâsıl olması halinde 
Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü ile getirilen hükümler geçerlidir. Hüküm bulunmayan hallerde 
Yönetim Kurulu Kararları geçerlidir. 
 
Yürürlük 
Madde 18- Bu talimat; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu internet 
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 19- Bu talimat hükümlerini Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı yürütür.	  


