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ÜLKENİN önde gelen Bayan Milli Okçuları’ndan 1997 Balkan Şampiyonu Aysel Babagür, 

Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi’nin 2012 kazı çalışmaları kapsamında 

Dağkızılca Köyü’nde bulunan yetişkin ve çocuklara okçuluk eğitimi veriyor. Yaklaşık 10 gün 

sürecek olan eğitimler kapsamında bölge halkına ata sporu okçuluk hakkında temel eğitimler 

veriliyor. Uzun yıllardır bu sporla uğraşan ve şu anda Gaziantep’te bulunan Güney Eğitim 

Kurumları’nda Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okçuluk Koordinatörü olarak görev yapan 

Babagür, köyde bu spora yatkın yetenekli çocukların bulunduğu verilecek eğitimlerle çok iyi 

ve başarılı sporcuların çıkabileceğini söyledi. Spor hayatı boyunca birçok ilke imza atan Milli 

Okçu, gelecek yıl köyde okçuluk alanlarının oluşturulması planlandığını ve bu spora meraklı 

insanlara eğitimler verileceğini söyledi. 

BİRÇOK İLKE İMZA ATTI 

NİF Dağı Kazı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da bölge halkına çeşitli konularda 

eğitimler ve seminerler veriliyor. Bunların en ilgi çekicisi ise Ata Sporu sayılan okçuluk 

eğitimi. Türkiye’de belki de ilk sayılabilecek olan bu spor, Türkiye’nin milli gururlarından 

olan Balkan Şampiyonu ve Okçuluk Federasyonu 2. Kademe Okçuluk Antrenörü Aysel 

Babagür tarafından dağların ardında bulunan mini bir dağ köyünde bölge halkına öğretiliyor. 

1997 yılında Romanya’nın Başkenti Bükreş’te Gençler Balkan Şampiyonası’na katılarak 

büyük bir başarıya imza atan milli sporcu, ferdi olarak birinciliğe imza atarak, Türkiye’nin 

adını duyurdu ve büyük bir gurur yaşattı. 1998 yılında babasını kaybeden Babagür, sporu 

bırakarak Milli Derece ile Marmara Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksek 

Okulu’nu dereceyle bitirdi. Bulunduğu bölümde okçuluk branşı bulunmadığı için okuldan 3. 

Kademe Masa Tenisi Antrenörü olarak mezun olan Babagür, okçuluk üzerine tez hazırlayarak 

üniversite bölümünde okçuluk branşı açılmasını sağlayarak bir ilke imza attı. 
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YETENEKLİ SPORCULAR VAR 

TÜM hızıyla devam eden eğitimler 10 kişilik gruplar halinde 3 ayrı gruba veriliyor. Verilen 

okçuluk eğitimine ise köyde bulunan bayanlar daha yoğun ilgi gösteriyor. Gündüz bölge 

halkına verilen eğitim, akşam saatlerinde ise kazı ekibinde bulunan arkeolog ve öğrencilere 

öğretiliyor. Okçuluk Sporu’na yönelik yetenekli sporcuların bulunduğunu belirten Aysel 

Babagür, “Şu anda verdiğimiz eğitimlerde çok yetenekli çocukların olduğunu gördük. Ciddi 

bir eğitim verilerek bu spora yönlendirilebilirler. Eğitimlerimize bayanlar büyük ilgi 

gösteriyorlar. Sabahın erken saatlerinde aksatmadan geliyor. Onları bilinçlendirmek ve ata 

sporumuzu onlara tanıtmak için bu eğitimleri veriyoruz. Gelecek yıl kazı başkanımız Sayın 

Elif Tül Tulunay burada okçuluk alanları oluşturmayı planlıyor. Bu sayede bu spor daha geniş 

kitlelere ulaşabilir. Bu dalda eğitimler verilerek başarılı sporcular yetiştirilebilir” şeklinde 

konuştu. 
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