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Sayın Delegelerimiz, 

 

Federasyonumuzun 2019 ve 2021 yılları arasında yapmış olduğu hizmet ve faaliyetlere 

ait bilgileri takdirlerinize sunarız.  

 

A- KURUMSALLAŞMA  

 

Federasyonumuz, Atlı Cirit, Atlı Kızak, Atlı Okçuluk, Rahvan Binicilik, Aba Güreşi 

(Aşırtmalı ve Kapışmalı), Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Geleneksel Kızak ve Gökbörü spor 

dalları olmak üzere dokuz spor dalında faaliyet göstermektedir.  

Federasyonumuzun tüm bileşenleri ile birlikte amacı ve ana hedefi; Ata sporlarımızı 

ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak, itibarını artırmak ve gelecekteki başarısını güvence 

altına almak; geleneksel sporlarımızı dünya spor kültürüne olumlu katkılarda bulunacağı bir 

yetkinlik seviyesine ulaştırmaktır.  

 Federasyon yönetimine sizlerin teveccühü ile geldiğimiz 2016 Kasım ayından itibaren 

tüm spor dallarındaki müsabaka sayılarında önemli artışlar sağlanmıştır. Sporcu sayısında 

%100, müsabaka sayılarında ise tüm spor dalları ortalaması olarak %71 artışı yakalamış 

bulunmaktayız. Bu artış oranı bazı spor dallarımızda %100’ü de geçmiştir. 

 Bu artışta en büyük katkı sizlerin bize gösterdiği destektir.  

 Federasyonumuzdaki bu ilerlemede Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz ve Spor Toto 

Teşkilat Başkanlığının katkıları çok büyüktür.  

Vakıf Katılım, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul ve Turkcell’in Federasyonumuza 

sağladığı destekler ile Türkiye Jokey Kulübü, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Belediyelerin 

katkıları da birçok konuda bize yardımcı olmaktadır. 

Bununla beraber Federasyonumuzun faaliyetlerinin ülkemizde izlenmesini sağlayan 

sponsorlarımızdan TRT de destek olmaya devam etmektedir. 

Federasyonumuzun kurumsallaşması yasa ve yönetmeliğe göre hazırlanan 

talimatlarına bağlıdır. Bu talimatlar sayesinde sürdürülebilir ve ana hatları belirlenmiş 

kuralları ile kontrol edilebilir faaliyet alanları oluşturmaktadır. Spor dallarımızın 

gelişmelerine paralel olarak ihtiyaç duyulan tüm konularda güncellemeler yapılmaktadır.  

 Yaptığımız talimat çalışmaları neticesinde mevcut talimatlar güncellenmiş, genel 

konularda birlik sağlanmış ve Genel Müdürlük onayından geçmiştir. 

 

2019-2021 yılları arasında güncellenen talimatların listesi aşağıda yer almaktadır: 

 

1- Geleneksel Spor Dallar Federasyonu Hakem Talimatı, 

2- Atlı Kızak Müsabaka Talimatı, 

3- Geleneksel Kızak Müsabaka Talimatı, 

4- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Talimatı, 

5- Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı, 

6- Antrenör Eğitim Talimatı, 

7- Kuşak Güreşi Talimatı, 

8- Aşırtmalı Aba Güreşi Talimatı, 

9- Kapışmalı Aba Güreşi Talimatı, 

10- Şalvar Güreşi Talimatı. 
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 Federasyonumuza bağlı spor dallarımıza ait eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler 

yapılmış olup, acil ihtiyaç duyulan dallarımızda hakem ve antrenör kursları açılmıştır. 

Önümüzdeki dönemlerde de bu kurslara ağırlık verilecektir.   

 Bunun yanı sıra Federasyonumuz Hakem Talimatına Geçici Madde eklenerek, il 

hakemi seviyesinde hakemi bulunmayan Atlı Okçuluk, Aba Güreşi, Şalvar Güreşi, Kuşak 

Güreşi, Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak spor dallarında geçerli olmak üzere son 5 (Beş) yıl 

içerisinde en az 10 müsabakada görev yapmış 116 Aday Hakem il hakemliğine terfi 

ettirilmiştir. Bu sayede de düzeylerine göre görev ücretlerinde iyileştirme yapılmıştır. 

Özellikle Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Atlı Kızak, Aba Güreşi, Şalvar Güreşi ve 

Geleneksel Kızak spor dallarında ihtiyaç duyulan spor malzemeleri temin edilerek 

müsabakalarda kullanılmış ve diğer malzemelerin de faal kulüplerimize ve illerimize tahsisi 

yapılmıştır. İhtiyaç duyulan spor malzemelerini, faal kulüp ve illerimize vermeye devam 

etmeyi planlamaktayız.  

Yine Federasyonumuz hakemlerinin tek tip kıyafetler ile müsabakaları yönetmesine 

yönelik çalışmalar bazı spor dallarında tamamlanmış ve diğer spor dallarımız için de bu süreç 

devam etmektedir. 

Son dört yılda müsabakalarda görev alacak hakemlerimiz için vize uygulamasına 

geçilmiştir. Bu sayede aktif hakemlerimizin takibi ve eğitimi kolaylaşmıştır. Her yıl düzenli 

olarak vizesini yaptıran hakemlerimize seminerler ve terfi sınavları yapılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca müsabaka hakemleri Federasyonumuz tarafından hazırlanmış olan hakem 

kimlik kartlarını kullanmaya başlamışlardır. 

Federasyonumuza bağlı atlı spor kulüplerinin at tescilleri için Tarım Bakanlığı ile 

koordineli olarak çalışmaya devam edilmiş ve özellikle Rahvan Binicilik, Atlı Cirit ve Atlı 

Okçuluk spor dallarında atların kayıt altına alınması konusundaki süreç tamamlanmıştır. Bu 

sistemin daha da geliştirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Federasyonumuzun resmi internet sitesi yenilenmiş ve tüm sosyal medya 

platformlarında paylaşımlarımız ile dünyanın her yerine ulaşma şansını yakalamış 

bulunmaktayız.  

Federasyonumuzun sosyal medya hesaplarından müsabakalara ait kısa ve uzun filmler 

ile fotoğraflar yayınlanmaktadır. 

 

B- TESİSLEŞME 

 

Federasyonumuzun girişimleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait arazi içerisinde 

bulunan ve Federasyonumuza tahsis edilen yeni Spor Kampüsümüzün yapımı 

tamamlanmıştır.   

Spor Kampüsümüzün içerisinde; 

• 32.000 metrekare açık alan,  

• 1.500 metrekare kapalı alan,  

• Spor alanları, 

• İbadethane, 

• Kafeterya, 

• Halka açık piknik alanları, 

• Geleneksel çizgi ile tasarlanan estetik ve konforlu çalışma alanları, 
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• Geleneksel sporlar müzesi, 

• Çalışma alanları 

bulunmaktadır. 

Başkent Ankara’da merkezi bir konumda olan ve içerisinde açık/kapalı manejler, 

ahırlar, ok atma alanları, açık/kapalı güreş alanları, çocuklar için tasarlanmış fiziksel 

aktiviteye destek sağlayan oyun sahaları ile geleneksel spor dallarımızı tanıyıp uygulamalı 

olarak deneyimlemelerini sağlayacak spor merkezinin Federasyonumuza kazandırılması bizler 

açısından büyük gurur kaynağı olmuştur. 

Kalıcı olacak her türlü eser ile geçmişimizden geleceğe yaptığımız hizmetler sayesinde 

yarınlarımıza sağlam adımlar ile ilerleyebileceğiz. 

 

C-YURTİÇİ FAALİYETLERİMİZ 

 

2019 yılında;   

- Rahvan Binicilik spor dalında 28 müsabaka ve 1 Hakem Gelişim Semineri,   

- Atlı Cirit spor dalında 12 müsabaka, 1 hakem gelişim semineri ve 2 aday hakem 

kursu 

-Atlı Okçuluk spor dalında 5 müsabaka, 2 aday hakem kursu ve 1 Yardımcı Antrenör 

Kursu,1 Zorunlu Hakem Semineri, 

- Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak spor dalında 4 müsabaka , 

- Kuşak Güreşi spor dalında 4 müsabaka, 

- Şalvar Güreşi spor dalında 9 müsabaka, 

- Aba Güreşi spor dalında 10 müsabaka, 

 

-Etno Spor Kültür Festivali 

-4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenlikleri 

-Çıldır Kristal Göl V. Uluslararası Kış Şöleni 

 

 

2020 yılında; 

- Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak spor dalında; 1 müsabaka,  

- Şalvar Güreşi spor dalında 1 müsabaka, 

- Şalvar Güreşi ve Aşırtmalı Aba güreşinde 1 Aday Hakem Kursu 

- Atlı Cirit dalında 1 Aday Hakem Kursu 

 

Bilindiği üzere bu faaliyet dönemi, genellikle Kovid- 19 tedbirleri ve kısıtlamaları 

altında geçmiş, planlanan faaliyetlerin neredeyse tamamı iptal edilmiş veya ertelenmiştir. 

 

 

2021 yılında; 

- Kuşak Güreşi spor dalında 1 müsabaka, 1 hakem gelişim semineri 

- Şalvar Güreşi spor dalında 2 müsabaka, 

- Aba Güreşi spor dalında 2 müsabaka, 1 hakem gelişim semineri 

- Rahvan Binicilik 7 Müsabaka, 1 hakem gelişim semineri 

- Atlı Okçuluk 1 hakem gelişim semineri 
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D- PROJELERİMİZ 

 

- 2022 yılında 4. Dünya Göçebe Oyunları Bursa ili İznik ilçesinde Eylül ayında 

yapılacaktır. Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli olan ve temellerini 

Federasyon olarak attığımız bu oyunlar ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın 

bizlere büyük bir prestij sağlayacağına inancımız sonsuzdur. 

- Federasyonumuzun katkılarıyla; her yıl Yeni Kapı Meydanında düzenlenen, yurt 

içinden ve yurt dışından 2 milyona yakın insanın katılım gösterdiği Etnospor Festivali 

bünyesinde, dünyada ve Türkiye’de geleneksel sporlara olan ilgiyi arttırmak adına düzenlenen 

tanıtıcı organizasyonlara her ilimizden katılımcı götürüp, Yeni Kapıda gençleri buluşturmak 

için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu sayede çocuk ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklar ile 

teknolojiye olan sadece oyun düzeyindeki bağımlılıklardan uzak tutmak için yapılan 

çalışmalara katkı sağlayacağız.   

- İllerin belirli mekânlarında, yılın belirlenen dönemlerinde tanıtıcı stantlar açacak ve 

organizasyonlar gerçekleştireceğiz. 

- Her il temsilcisinin, kendi ili için yılda en az 3 faaliyet planlamasını ve bu planları 

merkezin onayına sunmasını isteyeceğiz. Bu sayede her ilin yılda en az 3 etkinliğe ev 

sahipliği yapmasını sağlayacağız. 

- Federasyonumuza bağlı spor dalları ile ilgili düzenlemeler ve eksiklikleri gidermek 

için büyük eğitim ve istişare kampı düzenleyeceğiz. 

- Hakem ve antrenör teşvikleri yapacak, eğitim ve sertifika alt yapısı sağlayacak, 

kulüplerin gelişmesi için verdiğimiz destekleri, daha da artarak vermeye devam edeceğiz. 

- İllerde Valilik ve Belediyeler işbirliği ile “Geleneksel Spor Tesis Alanları” 

oluşturacağız. 

- Etnospor, Okçular Vakfı ve TJK ile işbirliği yaparak, uluslararası müsabakaların 

ülkemizde düzenlenmesini sağlayacak ve Türkiye’yi Etnospor ve Geleneksel Sporlar alanında 

daha da yüksek bir konuma getireceğiz. 

- TJK iş birliğinde hipodromların ortak kullanımlarını sağlamaya devam edeceğiz. 

- Üniversitelerde geleneksel spor dalları için kürsüler ve öğrenci toplulukları 

kurulmasını sağlayacağız.   

- Şehir meydanlarında ve halkın sosyal alan olarak kullandığı alanlarda gösteri 

müsabakaları düzenleyecek halkın geleneksel sporlara olan ilgisini arttıracağız. 

- Millî Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız protokol çerçevesinde, beden eğitimi 

derslerinin müfredatına geleneksel spor dallarını da ders olarak yerleştireceğiz. 

- Millî Eğitim Bakanlığı ile kuracağımız iş birliği çerçevesinde, beden eğitimi 

öğretmenlerine online ve birebir eğitimler ile “Geleneksel Spor Müfredatı Eğitimi” vereceğiz. 

-İlk ve orta öğretim öğrencilerini faaliyet alanlarına götürecek, geleneksel spor 

dallarımız hakkında bilgilendirecek, gösteri müsabakalarına katılmalarını sağlayacağız. 

- Okullarda turnuvalar düzenleyerek, geleneksel sporlara karşı öğrencilerin ilgisini 

arttıracağız. 

- Belirli bölgelerde pilot ilçeler seçerek, öğretmenleri geleneksel spor dalları 

alanlarında uzmanlaştıracak ve öğretmenlerin ilçelerine döndüklerinde, geleneksel spor dalları 

alanında faaliyet gösteren spor kulüpleri kurmalarını sağlayacağız. 
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- Okullara, milli sporcularla ve ünlülerle ziyaret düzenleyerek, geleneksel sporlarımız 

hakkında bilgi vereceğiz ve gösteri müsabakaları düzenleyeceğiz. 

- Geçtiğimiz yıl sponsorumuz ve yayın ortağımız olan Anadolu Ajansı ve TRT ile bu 

yıl da iş birliğine devam edeceğiz. 

- Sponsorlarımız Vakıf Katılım, Turkcell, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, TRT ve 

Spor Toto ile önümüzdeki yıllarda da iş birliğimizi devam ettireceğiz. 

 

E- SONUÇ 

 

Göreve geldiğimiz 12 Kasım 2016 tarihinden bugüne kadar Federasyonumuz 

bünyesinde yer alan geleneksel spor dallarımızın tabana yayılması, geliştirilmesi, uluslararası 

alanlara açılması ve arzu ettiğimiz düzeye getirilebilmesi için çalışmalarımızı geliştirerek 

daha da artıracağımızı siz sayın delegelerin takdirine sunuyoruz.  

 

Önümüzdeki dönemlerde; 

1- Yurt içinde Federasyonumuza bağlı spor dallarımızın gelişmesi, tabana yayılması 

ve daha geniş kitlelere ulaşılması, 

2- Spor dallarımızın yurt dışına açılması,  

3- Üniversitelerimizin Beden Eğitimi Bölümlerinde Ata sporlarımıza yer verilmesini 

ve YÖK nezdinde Ata sporlarımızın bilimsel eğitim kurumlarında yerini almasının 

sağlanması, 

4- Sponsor temini için daha çok çaba sarf edilmesi, 

5- Tüm dallarımızın gençlerimize sevdirilmesi çalışmaları, 

6- Ülke genelinde yetenekli genç ve çocuklarımızın taranarak eğitim kurslarına 

katılmalarının sağlanması, 

7- Ulusal medyayı daha fazla kullanarak Ata sporlarımıza olan ilgiyi arttırmak, 

8- Okullarımızda yapılabilmesi uygun olan geleneksel spor dallarımızın uygulamalı 

olarak yaptırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. 

 Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu olarak faaliyet 

dönemlerinde yürüttüğümüz çalışmalarımızı takdirlerinize sunar, 5. Olağan Genel 

Kurulumuzun hayırlı olmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 

 

 

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu 
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