
 

 

Oryantiring Nedir? Kısa Bir Tanıtım 

Öyle bir spor dalı düşünün ki… 



En miniğimizden… 



En büyüğümüze… 



Yaşımız, kondisyonumuz ne olursa olsun… 



Her yaşta keyif alınabilecek bir spor olsun… 



Çocuklarımızın doğa ile tanıştığı… 



Özgüvenlerini 
geliştirdikleri… 



Hafta sonları ailece 
yapabileceğimiz bir 
spor olsun… 



İster koşarak, ister bisikletle… 





Her yaşta, ailece… 



Kış gelince bisikleti bırakıp 
kayakla devam 
edebileceğimiz … 



Yeter ki bir haritamız, 
yanında bir de 
pusulamız olsun… 

 

Her tür havada, ister 
koşarak, ister 
bisikletle ister 
kayakla… 

 



Öyle bir spor dalı düşünün ki… 

Bedensel engelli, engeli olmayanla yanyana yarışsın… 

 



Bir bedensel engelli, bir doğa sporunda 
dünya şampiyonu olsun… 

 



Öyle bir spor dalı düşünün ki… 

Masal kahramanlarının resimlerini eşleştirmekle başlasın… 



Doğa ile bütünleşirken renkleri öğrensin… 



Büyüdükçe, harfleri, rakamları tanısın… 



Bakarsınız Oryantiring tutkuya dönüşür,  

tutkunuz herşeye yansır, diş fırçanıza bile… 



 Ne zaman başladı? 
Önceleri askeri taktik eğitiminin bir parçası olan 
oryantiring, İskandinav ülkelerinde 1900’lerin başında 
siviller arasında bir spor dalı haline geldi ve kısa sürede 
tüm dünyaya yayıldı. 
 

 Türkiye’de 1970’lerde orduda başladı, 1990’ların 
sonunda sivil kulüpler arasında da yaygınlaşmaya 
başladı. 

Ülkemizde henüz yeni bir spor 



 2002 yılında Dağcılık Federasyonu’na bağlı Asbaşkanlık olarak 
kuruldu. 
  

 Asbaşkanlık 2004 yılında İzcilik Federasyonu’na bağlandı. 
 

Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) tam üyeliğine kabul 
edildi. 
 

 2006’da özerk federasyon olma yolunda atılan adımlar sonucunda 
2007 Mart ayında özerk federasyon oldu. 

Federasyon kuruluyor… 



 Oryantiring branşı bulunan spor kulüpleri sayısı 150 

 5000’in üzerinde lisanslı sporcu… 
 

Yurt çapında yaygınlaşma 



Federasyonun 2 temel görevi 

 Oryantiring sporunun ülkede kalitesini yükseltmek 
Daha fazla kurs, seminer, sempozyum, çalıştay 
Daha fazla uluslar arası etkinlik 
Uluslar arası oryantiring camiasında Türkiye’nin tanıtımı 

 

 Oryantiring sporunun yaygınlaşması için çalışmak 
Daha fazla etkinlik 
Daha fazla katılımcı 
Daha çok sayıda her yaştan bireyin bu sporla tanışması 
 

 



Nasıl? 
 Bakanlıkla, hükümet yetkilileriyle işbirliği 

 Yerel yönetimlerle işbirliği 

 Okullarla işbirliği 

 Sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle işbirliği 

 

 Kulüpleşmeyi desteklemek 

 Yerel oryantiring etkinliklerini desteklemek 

 

 Yol göstermek, eğitmek… 



Nasıl? 
 Bilginin paylaşımı önemli 

 Kaynakların gereksinime göre dağıtımı önemli 

 Proje bazında çalışmalar… 

 

 Bilen bilmeyene öğretsin 

 Kaynağı olan, ihtiyacı olana destek olsun 

 

 Oryantiringi ülkemizde tatmamış kimse kalmasın… 

 



Nasıl? 
 İzcilikte, yaz kamplarında 

 Okullarda öğrenmeyi amaçlayan farklı etkinlikler… 

 Sosyal sorumluluk projeleri… 

 

 

 Eğitim Fakültelerinde öğretmen adaylarıyla 

 Kentlerindeki gelir düzeyi elverişsiz ilk ve orta öğretim 
okullarında kulüp sporcularıyla 

 Zihinsel engellilere yönelik öğrenme-pekiştirme 
projeleri 

 Çocuk ıslahevlerine yönelik projeler… 

 

Nasıl? 



Oryantiring bir derya… 

 Eğitimciler 

 Sporcular 

 Devlet 

 Özel… 

 Yaşlı 

 Çocuk 

 Engeli olan, olmayan… 

Burada herkes için kendine göre bir şey var 



Oryantiringi tanıtalım, 
yayınlaştıralım. 

Gerçek anlamda “herkesin 
sporu” yapalım! 

 

 

 


