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TÜRKİYE 
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 

 

ÖNEMLİ DUYURU 

Federasyonumuz bünyesinde başlatılan arşiv ve veri tabanı çalışmaları tamamlanmakta olup, 

sporcu, antrenör ve kulüp bilgileri güncellenmektedir. 

Yapılan çalışmalar esnasında; 2015, 2016 yıllarında Federasyonumuza gönderilmiş olan bilgi 

formlarının güncelliğini yitirdiği, sporcu, antrenör ve kulüp bilgilerinde önemli değişiklikler olduğu 

anlaşılmış olup, güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tüm yarışma ve etkinliklerimiz; Federasyonumuz tarafından hazırlanan modüller (sporcular 

modülü, antrenörler modülü, kulüpler modülü, yarışmalar ve sonuçlar modülü) tarafından veri 

tabanında kayıtlı olan bilgilerle oluşturulacaktır. 

Veri tabanına kaydedilen her sporcu için otomatik ve benzersiz bir ID (tanımlama) numarası 

oluşacak ve bu numaralar aynı zamanda sporcularımızın tüm yarışmalarda kullanacakları sırt 

numaraları olacaktır. Federasyonumuz tarafından yaptırılacak olan sırt numaraları katıldıkları ilk 

yarışmada sporcularımıza verilecektir. 

Veri tabanımızda kayıtlı olmayan hiçbir sporcu, antrenör ve kulüp yarışma 

listelerimizde yer alamayacak ve yarışmalara katılamayacaklardır.  

Tüm modüller ID (tanımlama) numarasına göre bilgi işleyeceğinden ID numarası 

olmayan sporcuların yarışma listelerine manuel olarak eklenmesi veya yarışmalara 

katılması teknik olarak mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenle; ekteki ilgili formların doğru ve eksiksiz doldurularak onaylı bir şekilde en geç 10 

Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar elden ya da posta yoluyla (PTT, KARGO) Federasyonumuza 

iletilmesi büyük önem taşımakta olup, ekteki listelerde belirtilmiş sporcu, kulüp ve antrenörlerimizin 

bilgi formları güncel olduğundan (2017 yılında gönderilen formlar) yeniden form göndermeleri 

gerekmemektedir. 

Tüm antrenörlerimizin ve antrenörlük belgesine sahip faal sporcularımızın bilgi 

formuyla birlikte branşlarına ait antrenörlük belgelerinin fotokopisini (arkalı-önlü) 

Federasyonumuza göndermeleri zorunludur.  

 Antrenörlük belgeleri Spor Eğitim Daire Başkanlığının listesi ile karşılaştırıldıktan sonra veri 

tabanımıza kaydedilecektir. 

Veri tabanımıza kaydedilecek olan bilgilerin daha sonra değişikliğe uğraması durumunda 

(Kulüp değişikliği, transfer, kademe ilerlemesi, ad ya da soy ad değişikliği, adres ve iletişim bilgileri 

değişikliği, lisans değişikliği v.b.) web sitemizden indirilebilecek olan ilgili formun yeniden 

doldurularak, bir dilekçe ile birlikte 7 (yedi) iş günü içerisinde Federasyonumuza iletilmesi sporcu,  
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antrenör ve kulüplerin sorumluluğunda olacaktır. Aksi durumda oluşabilecek 

mağduriyetlerden Federasyonumuz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

 Kargo ve posta gönderim bedelleri göndericiye aittir. 

 İmzasız ya da onaysız formlar kaydedilmeyecek ve yok sayılacaktır. 

 Fotokopi, e-posta ya da faks çıktısı kabul edilmeyecektir. 

Fotoğrafsız sporcu ve antrenör bilgi formları kabul edilmeyecektir. (Fotoğraflar bilgi 

formuna yapıştırılmayacak, fotoğraf arkasına fotoğraf sahibinin T.C. Kimlik 

numarası yazılarak bilgi formuna iliştirilmiş olarak Federasyonumuza 

gönderilecektir) 

 Sporcu, antrenör, kulüp isimleri tam ve eksiksiz yazılacak,  kısaltma 

kullanılmayacaktır. 

 Varsa; kulüp logoları jpeg, png ya da psd formatında bilgiformu@taf.gov.tr adresine 

e-posta yoluyla gönderilecektir. (Gönderilecek olan e-postanın açıklama bölümünde 

kulübün ili, adı tam ve eksiksiz olarak belirtilmelidir) 

 

 

 

   
                                  

 
Bilgileri güncel olan sporcu, antrenör ve kulüplerin listesi için tıklayınız. 

Sporcu Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız. 

Antrenör Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız. 

Kulüp Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız. 

 

 

mailto:bilgiformu@taf.gov.tr
http://www.taf.gov.tr/content/upload/e-taf_formlar/2017_bilgi_formlar/SPORCU_ANTRENR_VE_KULPLER.pdf
http://www.taf.gov.tr/content/upload/e-taf_formlar/2017_bilgi_formlar/sporcu_bilgi_formu.docx
http://www.taf.gov.tr/content/upload/e-taf_formlar/2017_bilgi_formlar/antrenor_bilgi_formu.docx
http://www.taf.gov.tr/content/upload/e-taf_formlar/2017_bilgi_formlar/kulup_bilgi_formu.docx

