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ALTYAPI ÇALIŞMALARI 

• Altyapıdan yetişen sporcu sayısını arttırmak amacıyla, çeşitli çalışmalar yürütülecektir. 

• Yeni sporcuların atıcılık branşına yönlenebilmesi ve gelişebilmesi için projeler yürütmek, 

• Altyapı sporcularını yetiştirmek üzere illerde yeni antrenörlerin istihdamını sağlamak 

• Okul sporları yarışmalarını organize etmek ve okullara bu anlamda destek sağlamak 

• Halk Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Atıcılık Modulü’nü uygulamaya sokmak 

• İllerde sporcu seçme çalışmaları yapmak 

• Üniversitelerde Atıcılık branşının ders olarak verilebilmesi için çalışmalar yapmak 

• Gelişmesini hedeflediğimiz branşlara gerekli yatırımları yaparak, bu branşlarda yetişen yeni 

sporcuların branşta devamlılığını ve başarı düzeyini yükseltmek için çalışmalar yürütmek. 

 

 

 

YENİLİK ÇALIŞMALARI 

• Sporcular arasındaki rekabet düzeyini artırmak, artan sporcu sayısını etkin bir şekilde 

yönetebilmek için çalışmalar yapmak, 

• Bu anlamda Trap ve Havalı Silahlar branşlarında lig sistemi çalışmalarına başlayarak 

sporcularımızın motivasyonunu yüksek tutarak başarılarına katkı sağlamak, 

• Yarışma başlangıç yaşını kontrollü bir şekilde aşağı çekerek yeni kategoriler yaratmak ve bu 

kategorilerin sporcunun yaş- fiziksel özellikleri dikkate alınarak yarışma prosedürlerini 

belirlemek, 

• Federasyonumuz resmi web sitesini günümüz yazılım teknolojilerine uygun şekilde 

güncelleyerek, altyapısal özellikleri güçlü, aktif içerikli ve kolay ulaşılabilir hale getirmek,  

• Federasyonumuz teknik kurullarında; öncelikli olarak ilgili branşta başarılı olmuş, spor 

hayatına antrenör olarak devam etmekte olan genç ve dinamik bir ekip kurarak, branşımıza 

tazen kan kazandırmak, 

• E-arşiv sistemini geliştirerek federasyonumuza ait uzun yıllar kullanılabilecek bir arşiv sistemi 

oluşturmak. 
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EĞİTİM FAALİYETLERİ 

• Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak federasyonumuz tarafından 1980-2016 yılları 

arasında çeşitli kademelerde toplam 30 adet antrenör kursu açılmıştır. Yapılan bu programın 

yetersiz kaldığı düşüncesiyle yeni antrenör kurslarıyla eğitim açığımızın kapanmasını 

sağlamak, 

• Üst kademe antrenör belgeleri Daha önce ki dönemde denklik sistemiyle düzenlenirken, 

bundan sonra üst kademe antrenör kurslarının açılmasını sağlamak, 

• Antrenörlerimizin gelişimi amacıyla yurtdışında açılan antrenör kurslarına antrenörlerimizin 

katılımını sağlamak ve aynı amaçla yurtdışından eğitimciler getirilerek gelişim seminerleri 

düzenlemek, 

• Yarışma ortamının daha adil ve doğru yönetilebilmesi için hakem kurslarına gerekli önem 

verilerek hakemlerimizin bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda çeşitli 

kademelerde yurtiçi hakem kursları açarak, mevcut hakemlerimizin sayısı ve bilgi düzeyi 

artırılacaktır. 

• Hakemlerimizin uluslararası belge alabilmeleri ve uluslararası yarışmalarda yer alabilmeleri 

için girişimlerde bulunmak, 

• Genç sporcularımızın branşta daha başarılı olabilmeleri adına alanında yetkin antrenörlerimiz 

nezaretinde Gelişim Kampları düzenlemek. 

 

TESİSLEŞME 

• Tüm branşlarımız için yeni tesisler kazanmak ve var olan tüm tesislerimizi modernize etmek, 

sportif başarımızın artması adına büyük önem arz etmektedir. 

• Bu kapsamda sporcu kapasitesi yüksek, uluslararası nitelikte tesisler kazanmak, 

• Plak Atışları branşımızda yarışma yapılabilecek poligonları artırabilmek amacıyla özellikle 5’li 

sahalar kazandırmak ve poligonlarımızın teknik altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar 

yürütmek, 

• Sporcu kapasitesi az olan illerde mahalli yarışmalar ile antrenmana imkân sağlayabilecek tekli 

sahaların kurulması yönünde çalışmalar yürütmek, 

• 2007 yılından bu yana eksikliği hissedilen, Trap-Skeet sahasını başkentimize kazandırmak için 

çalışmalar yapmak, 

• Atıcılık branşları arasında en ekonomik ve en kolay tesis yapımına sahip olan havalı silahlar 

disiplininde birbirine benzer, teknik kapasitesi yüksek, elektronik hedef sistemlerine sahip 

antrenman poligonlarını faal illerde projelendirerek Atıcılık camiasına kazandırmak için 

çalışmalar yapmak. Bunun yanında branşa yeni başlayan illere manuel atış poligonları 

kurmak, 

• Talepte bulunan BESYO’lara Havalı Silah atış poligonlarının kurulmasını sağlamak 
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BRANŞIN TANITIM ÇALIŞMALARI 

• Atıcılık branşının bilinirliğini artırarak yeni sporcular edinmek ve bu sayede branşımıza ivme 

kazandırmak, 

• Yerel ve ulusal basın organlarıyla sürekli bir iş birliği içinde olarak, branşımızın olimpik bir 

spor dalı olduğunu daha çok insana anlatmak, 

• Yeni çağa ayak uydurarak sosyal medya araçlarını aktif olarak kullanmak, artık teknolojiyle iç 

içe olan bütün sporcularımıza ve sporcu adaylarımıza sürekli olarak bilgi aktarımını sağlamak, 

• Yapacağımız tüm tanıtım hamleleri aracılığıyla federasyonumuza yeni sponsorlar 

kazandırmak.  

 

 

 

MALZEME DESTEĞİ 

• Atıcılık sporunda kullanılan ekipman ve malzemenin oldukça maliyetli olması nedeniyle 

faaliyet gösteren illerimize ve çeşitli başarı kriterlerini yakalamış olan sporcularımıza destek 

sağlamak, 

• Özellikle milli takımda yer alan sporcuların ihtiyaç duydukları bütün malzeme ihtiyaçlarını 

karşılamak,.  

• Olimpiyat havuzunda yer alan sporcuların daha başarılı olabilmelerine ve performanslarını 

artırmalarını sağlayabilecek silah ve her tür teknik ekipman desteğinde bulunmak, 

• Yeni kazanılan illerde branşın başlayabilmesi ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli 

altyapı malzemelerinin karşılamak.  

• Bütün branşlarımızda silah ve mühimmat alımlarını gerçekleştirerek (özellikle ateşli silahlar 

disiplininde) bunları mevzuat dahilinde branşta faal olan il müdürlüklerine kazandırmak. 

• TSK tarafından kullanılmış, ihtiyaç fazlası silah ve ekipmanın federasyonumuza kazandırılması 

yönünde çalışmalar yürütmek. 
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OLİMPİYAT HAVUZU OLUŞTURMAK 

• Olimpiyatlarda katılım ve madalya hedefimizi destekleyebilmek amacıyla olimpiyat havuzuna 

yeterlilik kriterleri koyarak en üst düzeyde performans gösteren sporcularımızın olimpiyat 

havuzunda yer almalarını sağlamak. 

• Olimpiyat Havuzunda bulunan sporcularımızın çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için 

kaliteli antrenman ortamları oluşturmak, teknik destek elemanlarından yararlanmak, sağlık 

desteği ve performans takiplerini yapmak, 

• Olimpiyat havuzu kriterlerini belirlerken bir önceki olimpiyat döneminde kota seçme 

müsabakalarında final atma başarısını göstermiş olan puanların baz alınması, bu şekilde 

sporcuların çıktıkları müsabakalarda kota alma seviyesinin yüksek tutulmasını sağlamak. 

 

OLİMPİYATLARA KATILIM 

• Kota alınan disiplinlerde çeşitliliği ve olimpiyatlarda madalya şansını artırmak  

 


