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Okçulukta BT kullanımı 
istisna oluşturuyor

Tüm uluslararası etkinliklerde BT’deki en güncel 
ve profesyonel çözümlerden yararlanan Türkiye 
Okçuluk Federasyonu’nun kullandığı zamanlama, 
puanlama ve sonuç sistemleri kendi alanında dünya 
lideri konumunda. 

S por alanında kullanılan bilişim 
teknolojileri (BT) alanında Türkiye’de 
öncü kulüp ve federasyonlar var ama 
bunun genele yayıldığını söylemek 

değil. Genellikle yabancı kaynaklı BT çözümler 
kullanıldığından büyük oranda dışa bağımlılık 
ve yüksek maliyet söz konusu. Ülkemizde 
gerçekleştirilen uluslararası yarışmaların pek 
çoğunda çözümleri, uluslararası federasyonlar 
yurtdışından gönderiyor. Oysa gelişmekte olan 
diğer ülkeler, bu konuda ulusal kaynaklarını 
koruma ve destekleme adına kendi ulusal 
çözümlerinin kullanılması için ısrarcı 
olabiliyorlar. Geçtiğimiz 5 – 10 yıllık dönemde 
ülkemizde pek çok uluslararası etkinlik 
gerçekleştirilmesine karşın BT alanında 
(okçuluktaki ilerleme dışında) kayda değer 
bir birikim oluşturulamadı. Ancak bu konuda 
Türkiye Okçuluk Federasyonu bir istisna 
oluşturuyor. 

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Dünya Okçuluk 
Federasyonu ve Hacettepe Gençlik ve Spor 
Kulübü (GSK) işbirliğiyle bu konuda oldukça 
ileri bir aşamaya gelmiş durumda. Organize 
edilen etkinliklerde bu alandaki en güncel 
ve profesyonel çözümlerden yararlanılıyor. 
Şu anda Dünya Okçuluk Federasyonu’nun 
gerçekleştirdiği tüm uluslararası etkinliklerde 
Hacettepe GSK’nün TFORS (Technology 
for Sports) Events markası altında ürettiği 
çözümler kullanılıyor. 

Yarışmaların gerçekleştirilmesine yönelik 
olarak kullanılan zamanlama, puanlama 
ve sonuç sistemleri kendi alanında dünya 
lideri konumunda. Bu alanda TFORS Events 
markasıyla Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 
üretilen bu üst düzey çözümler, okçuluk 
dünyasında kendini kabul ettirmiş durumda.
 
Yine TFORS Events tarafından hazırlanan Dünya 
Okçuluk (World Archery) Federasyonu web 
sitesinde tüm uluslararası yarışmaları kapsayan 
oldukça geniş bir spor veritabanı kullanılıyor. 
Bu veritabanından gerek sporcuların, gerekse 
ulusal takımların performanslarına yönelik 
analizler yapılabiliyor.

Yılda ortalama 10 – 15 uluslararası etkinliğe 
günümüzün en ileri teknolojileriyle (çevrim 
içi kayıt ve akreditasyon, mobil uygulamalar, 
gerçek zamanlı görüntü sistemleri, televizyon 
grafikleri, İnternet’ten canlı yayın gibi) hizmet 
veriliyor. 2006 yılından beri bu alanda faaliyet 
gösteren TFORS Events teknoloji ekibi, 
geçtiğimiz 5 yıl boyunca, Dünya Kupaları, Dünya 
Şampiyonaları, Olimpik ve Paralimpik Oyunlar 
dahil olmak üzere tüm üst düzey uluslararası 
okçuluk etkinliklerinde görev alarak ürettikleri 
yazılım çözümlerini okçuluk dünyasının 
hizmetine sundu. Önümüzdeki yıllar için de bu 
çözümlerin ulusal ve uluslararası etkinliklerde 
kullanımıyla ilgili planlama ve anlaşmalar 
yapıldı bile.
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