
YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 5. GELENEKSEL TÜRK 

OKÇULUĞU YARIġMASI (TARĠH ĠÇĠN BĠR OK AT) 
KURALLAR 

1- YarıĢmamız takım yarıĢmaları ve devamında eleme usülünde* bireysel yarıĢmalar 

olarak yapılacaktır. 

2- YarıĢmaya Geleneksel Türk Okçuluğu temalı Kulüpler/Üniversite Toplulukları takım 

olarak katılabilmektedir. Ayrıca TGTOF ferdi lisansı bulunan bireysel baĢvurularda 

kabul edilecektir. 

3- YarıĢmamız 25 ġubat 2023 tarihinde YOZGAT BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ KAPALI 

SPOR SALONU'nda gerçekleĢtirilecektir. Katılımcıların yol ve konaklama masrafı 

kendilerine aittir. ĠletiĢim halinde yönlendirme yapılacaktır. 

4- YarıĢma formatımız takımlar ve bireysel atıĢlar Ģeklindedir. Takımlar 4 er kiĢilik 

kadın ve erkek takımlarından oluĢacaktır. 

- Takımlar üniversite toplulukları ve geleneksel okçuluk kulüpleri olarak ayrı 

değerlendirilecek, Üniversite toplulukları ilk 3 takım ve Geleneksel okçuluk 

kulüpleri ilk 3 takımı ödüllendirilecektir.  

- Bireysel sıralamada üniversite toplulukları ve geleneksel okçuluk kulüpleri 

ayrımına gitmeden tüm yarıĢmacıların dahil olduğu sıralamada ilk 16 kadın 

ve ilk 16 erkek yarıĢmacı belirlenip, TGTOF yönetmeliğinde geçen eleme usulü* 

uygulanarak ilk 3 kadın ve ilk 3 erkek yarıĢmacı belirlenip, ödüllendirilecektir. 

5- Bir yarıĢmacı hem kulüp hem üniversite takımı bünyesinde yarıĢamaz. Her 

yarıĢmacı sadece bir takımda yarıĢabilir. 

6- Toplam yarıĢmacı kontenjanı 250 olup bu sayıya ulaĢıldıktan sonra yeni kayıt 

alınmayacaktır. 

7- A,B,C,D kategorileri kuralları aĢağıda belirtilmiĢtir. *Kategori kuralları yalnızca  

bulunduğu kategori için geçerlidir. 

  

A)  Üniversite Toplulukları için; 

a) YarıĢmacıların üniversitenin öğrencisi olması ve topluluğa üye olması 

gerekmektedir. 

b) YarıĢmacılarda lisans Ģartı aranmamaktadır ancak ıslak imzalı öğrenci belgesi 

veya e-devlet üzerinden öğrenci belgesi ibraz etmek zorundadırlar. 

c) Kulüpler/topluluklar yarıĢmaya en fazla 4 takımla katılabilirler. Bir takımdaki 

yarıĢmacı sayısı en çok 4 olmalıdır. Kulüpler en fazla 2 erkek/kadın takımla( 4 erkek 

ya da 4 kadın takımı olmayacak Ģekilde) yarıĢmaya katılacaktır. 

d) YarıĢmacıların kıyafetleri, TGTOF tarafından belirlenmiĢ Kıyafet Talimatnamesine 



uygun olmalıdır. 

e) YarıĢmacılar zihgir veya sadece baĢparmaklarını koruyan malzeme kullanabilirler. 

Sol ele eldiven benzeri herhangi bir eĢya takmaları yasaktır. (sol elle atanlar için sağ 

ele takılması yasaktır.) 

f) Kullanılacak yayların geleneksel tip olması gerekmektedir. (mürekkep ve lamine 

yay) 

g) AhĢap oklar kullanılacaktır. Adi ve tahta gezli oklar kullanılması zorunludur. 

Pencereli yay, karbon ok ve plastik tüy kullanımı yasaktır. 

h) YarıĢmacıların oklarının üstüne isim yazması zorunludur. 

i) Yalnızca baĢparmak atıĢ stilinde ve oku Ģast tarafından gezleyip atıĢ yapabilirler. 

BaĢparmak atıĢı dıĢındaki atıĢlar kabul edilmeyecektir. 

j) Üniversite toplulukları takım olarak kendi aralarında sıralamaya tabi 

tutulacaktır. Erkek ve bayan takım sıralanmasında ilk 3’e giren takımlara ödül 

verilecektir. 

k) YarıĢmaya katılan bütün kulüp ve topluluk yarıĢmacılarının dahil olduğu 

genel bireysel sıralamada ilk 16 ya kalan kadınlar ve erkekler için eleme 

usulüyle* ilk üç belirlenecek, ödüllendirilecektir. 

l) YarıĢma kuralları aĢağıda anlatılacaktır. 

 

B)Geleneksel Türk Okçuluğu Kulüpleri için; 

a) YarıĢmacıların kulübe üye olması gerekmektedir. 

b) Kulüp olarak yarıĢmaya katılan yarıĢmacıların lisanslı olması gerekmektedir. 

c) Kulüpler/topluluklar yarıĢmaya en fazla 2 takımla katılabilirler. Bir takımdaki 

yarıĢmacı sayısı en çok 4 olmalıdır. Kulüpler en fazla 1 erkek/kadın takımla( 2 erkek 

ya da 2 kadın takımı olmayacak Ģekilde) yarıĢmaya katılacaktır. 

d) YarıĢmacıların kıyafetleri, TGTOF tarafından belirlenmiĢ Kıyafet Talimatnamesine 

uygun olmalıdır. 

e) TirkeĢte kulüp filaması bulundurulması gerekmektedir. 

f) YarıĢmacılar zihgir veya sadece baĢparmaklarını koruyan malzeme kullanabilirler. 

Sol ele eldiven benzeri herhangi bir eĢya takmaları yasaktır. (sol elle atanlar için sağ 

ele takılması yasaktır.) 

g) Kullanılacak yayların geleneksel tip olması gerekmektedir. (mürekkep ve lamine 

yay) 

h) AhĢap oklar kullanılacaktır. Adi ve tahta gezli oklar kullanılması zorunludur. 

Pencereli yay, karbon ok ve plastik tüy kullanımı yasaktır. 

i) YarıĢmacıların oklarının üstüne isim yazması zorunludur. 

j) Yalnızca baĢparmak atıĢ stilinde ve oku Ģast tarafından gezleyip atıĢ yapabilirler. 

BaĢparmak atıĢı dıĢındaki atıĢlar kabul edilmeyecektir. 



k) Geleneksel okçuluk kulüpleri/toplulukları takım olarak kendi aralarında 

sıralamaya tabi tutulacaktır. Erkek ve kadın takım sıralanmasında ilk 3’e giren 

takımlara ödül verilecektir. 

l) YarıĢmaya katılan bütün kulüp ve topluluk yarıĢmacılarının dahil olduğu 

genel bireysel sıralamada ilk 16 ya kalan kadınlar ve erkekler için eleme 

usulüyle* ilk üç belirlenecek, ödüllendirilecektir. 

m) YarıĢma formatı aĢağıda anlatılacaktır. 

C) Ferdi BaĢvuru Kategorisi için; 

a) YarıĢmacıların bir kulübe üye olması Ģartı gerekmemektedir. 

b) Ferdi olarak yarıĢmaya katılmak isteyen yarıĢmacılar “TGTOF Ferdi Lisansına” 

sahip olmak zorundadır. 

c) YarıĢmacıların kıyafetleri, TGTOF tarafından belirlenmiĢ Kıyafet Talimatnamesine 

uygun olmalıdır. 

d) YarıĢmacılar zihgir veya sadece baĢparmaklarını koruyan malzeme kullanabilirler. 

Sol ele eldiven benzeri herhangi bir eĢya takmaları yasaktır. (sol elle atanlar için sağ 

ele takılması yasaktır.) 

e) Kullanılacak yayların geleneksel tip olması gerekmektedir. (mürekkep ve lamine 

yay) 

f) AhĢap oklar kullanılacaktır. Adi ve tahta gezli oklar kullanılması zorunludur. 

Pencereli yay, karbon ok ve plastik tüy kullanımı yasaktır. 

g) YarıĢmacıların oklarının üstüne isim yazması zorunludur. 

h) Yalnızca baĢparmak atıĢ stilinde ve oku Ģast tarafından gezleyip atıĢ yapabilirler. 

BaĢparmak atıĢı dıĢındaki atıĢlar kabul edilmeyecektir. 

i) Ferdi baĢvurular, yarıĢmaya katılan bütün kulüp ve topluluk 

yarıĢmacılarının dahil olduğu genel bireysel sıralamaya dahil olup ilk 16 ya 

kalan kadınlar ve erkekler için eleme usulüyle* ilk üç belirlenecek, 

ödüllendirilecektir. 

j) YarıĢma formatı aĢağıda anlatılacaktır. 

 

D) Çocuklar Kategorisi için; 

a) Çocuklar için kategoriler 10 yaĢ altı ,10-14 yaĢ ve 15-17 yaĢ olmak üzere 3 

grupta yapılacaktır. 

01.01.2013 den sonra doğanlar 10 yaĢ altı için 

01.01.2009 -31.12.2012 arası doğanlar 10-14 yaĢ için, 

01.01.2006 - 31.12.2008 arası doğanlar 15-17 yaĢ için yarıĢacaklardır. 

b) BaĢvurular bireysel olarak alınabilecek ve çocuk kategorisi için yalnızca 

bireysel yarıĢma olarak gerçekleĢtirilecektir. 



c) YarıĢmacılar için lisansı Ģartı vardır. 

d) YarıĢmacıların kıyafetleri, TGTOF tarafından belirlenmiĢ Kıyafet Talimatnamesine 

uygun olmalıdır. 

e) TirkeĢte kulüp filaması bulundurulması gerekmemektedir. 

f) YarıĢmacılar zihgir, eldiven tarzı ya da sadece baĢparmaklarını koruyan 

malzeme kullanabilirler. Sol ele eldiven benzeri herhangi bir eĢya takmaları 

yasak değildir.(sol elle atanlar için sağ ele takılması yasak değildir.) 

g) Kullanılacak yayların geleneksel tip olması gerekmektedir. (mürekkep ve lamine 

yay) 

ğ) AhĢap oklar kullanılacaktır. Adi, plastik veya tahta gezli oklar kullanılması 

zorunludur. Pencereli yay, karbon ok ve kullanımı yasaktır. 

h) YarıĢmacıların oklarının üstüne isim yazması zorunludur. 

ı) Yalnızca baĢparmak atıĢ stilinde ve oku Ģast tarafından gezleyip atıĢ yapabilirler. 

BaĢparmak atıĢı dıĢındaki atıĢlar kabul edilmeyecektir. 

j) Kategoriler kendi aralarında sıralamaya tabi tutulacaktır. Eleme usulü* yapılmadan 

ilk 3’e ödül verilecektir. 

k) YarıĢma formatı aĢağıda anlatılacaktır. 

 

TAKIM YARIġMALARI KURALLARI 

 

A)18 YAġ ÜZERĠ FERDĠ, ÜNĠVERSĠTE VE GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU TOPLULUĞU 

YARIġMACILARI ĠÇĠN; 

a. 10.71 metre, 14.53 metre ve 19.23 metrelerden atıĢlar yapılacaktır. 

b. Takımlar 4 kiĢiden oluĢacaktır, hepsinin toplamı takım puanını belirleyecektir. 

c. Erkek ve kadın takımları olarak ayrı ayrı yarıĢtırılacaklardır. 

d. 10.71 metreden 5 ok 2 tur , 14.53 metreden 5 ok 2 tur ve 19.23 metreden 5 ok 3 

tur Ģeklinde yarıĢılacaktır. 

e. Tüm atıĢlar standart puta üzerinden kafa 3 puan ve diğer kısımlar 1 puan Ģeklinde 

olacaktır. Takım atıĢlarından sonra yarıĢma günü bireysel elemeler (kadınlarda ilk 

16’ya giren yarıĢmacılar ve erkeklerde ilk 16’ya giren yarıĢmacılar arasında olacak) 

ve ödül* töreni yapılacaktır. 

* Üniversite adına yarıĢan ve sıralamada Erkek ve Kadın takım sıralanmasında ilk 3’e 

giren takımlara ödül verilecektir. 

*EĢitlik durumunda ise kafa atıĢ sayısı üstünlüğü sağlayacaktır. Takım ve bireysel 

sıralamalarda tekrar eĢitlik durumunda eleme atıĢı yapılacaktır. 

B) 10 YAġ ALTI YARIġMACILAR ĠÇĠN; 

a) 120*90*20 cm putaya atıĢ yapılacak. 

b) AtıĢ sayısı 4 tur 5 ok olacak . 



10.71 metreden 5 ok 2 tur , 

14.53 metreden 5 ok 2 tur Ģeklinde yarıĢılacaktır. 

c) Puanlama, göbek 2 geri kalan alanlar 1 Ģeklinde olacaktır. 

d) Ġlk üçte yer alan yarıĢmacılar eleme usulü yapılmadan kendi kategorisinde 

ödüllendirilecektir. 

 

C) 10-14 VE 15-17 YAġ GRUBU YARIġMALARINDA 

a) 110*77*20 cm putaya atıĢ yapılacak. 

b) AtıĢ sayısı 7 tur 5 ok olacak. 

10.71 metreden 5 ok 2 tur , 

14.53 metreden 5 ok 2 tur 

ve 19.23 metreden 5 ok 3 tur Ģeklinde yarıĢılacaktır. 

c) Puanlama, kafa 3 geri kalan alanlar 1 Ģeklinde olacaktır. 

d) Ġlk üçte yer alan yarıĢmacılar eleme usulü yapılmadan kendi kategorisinde 

ödüllendirilecektir. 

 

*ELEME USULÜ: 

Bireyselde ilk 16 da olan kadın ve erkek yarıĢmacılar için ayrı olarak yapılacaktır. 16-

1, 15-2, 14-3.. Ģeklinde yapılacak eĢleĢtirmede 8 yarıĢmacı üst tura çıkacaktır. 8 

yarıĢmacı yine puanlarına göre sıralanarak 8-1, 7-2, 6-3, 5-4 Ģeklinde 

eĢleĢtirilecektir. Elemeden çıkan 4 kiĢi puanlarına göre tekrar sıralanıp 4-1, 3-2 

Ģeklinde eĢleĢtirilerek. Bu elemeden çıkan yarıĢmacılarda birincilik için atıĢ 

yapacaktır. Son turda elenmiĢ olan yarıĢmacılarda üçüncülük için atıĢ yapacaktır. 

- AtıĢlar 18 metreden eleme usulü 9 atıĢ üzerinden yapılacaktır. 

 

BAġVURU: 

Tüm kategorilerde baĢvurular aĢağıdaki link üzerinden kulüp veya topluluk 

baĢkanları tarafından yapılacaktır. 

 

BAġVURU BAġLANGIÇ:30.01.2023 

 

BAġVURU BĠTĠġ:20.02.2023 

 

BAġVURU ADRES: 

 

HEMEN BAġVURMAK ĠÇĠN https://okculukkulubu.bozok.edu.tr  

https://okculukkulubu.bozok.edu.tr/


 

bozokgelenekselokculuk@gmail.com 

  

BAġVURU VE DANIġMA TLF: 

 

Murat KORKMAZ 05323034772 

  

Sercan SARI 05356608838 

 

ġükrü YALMAN 05379795470 

 

Bünyamin Can AKKUġ 05425346759 

 

Aslıhan ÖZTAġ 05069968323 

 

ORGANĠZASYON KOMĠTESĠ: 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu Antrenörü: Prof. Dr. 

Murat Korkmaz 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu DanıĢmanı: Dr. Öğr. 

Üye. Sercan Sarı 

 

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Yozgat Ġl Temsilcisi ve Bozok 

Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği BaĢkanı: ġükrü Yalman 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu BaĢkanı: Bünyamin 

Can AkkuĢ 

Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Topluluğu BaĢkan Yardımcısı: 

Aslıhan ÖztaĢ 

 

mailto:bozokgelenekselokculuk@gmail.com

