
 

 

 

 

TÜRKİYE 

ATICILIK VE AVCILIK 

FEDERASYONU 

 
 

ATICILIK SPORCU KURULU 

Atıcılık disiplinlerinde aktif olarak spor hayatına devam eden sporcuların yönetime 

demokratik bir platformda, sporcular adına görüş ve öneriler sunabilmeleri amacıyla, Atıcılık 

Sporcu Kurulu adı altında bir kurulun oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Uluslararası Atış Sporları Federasyonu’nun (ISSF) benzer örneğinden yola çıkılarak 

oluşturulacak kurulda; Trap, Skeet, Tabanca ve Tüfek disiplinlerinde ayrı ayrı seçilecek ikişer 

üye, sporcuların oyları ile belirlenecektir. Belirlenen kurul toplamda 8 sporcu üyeden 

oluşacaktır. 

 Tabanca ve Tüfek disiplinlerinde Sporcu Kuruluna aday olmak isteyen sporcuların 

ekte bulunan Adaylık Başvuru Formunu doldurup 18.01.2017 tarihine kadar Federasyon 

Başkanlığımıza faks ya da e-mail ortamında ulaştırmaları gerekmektedir.  Aday başvurularını 

gerçekleştiren ve federasyonca yapılan inceleme sonucu adaylık şartlarını taşıyanlar, 

23.01.2017 tarihinde federasyon web sayfamızda ilan edilecektir.   

 Tabanca ve Tüfek disiplinlerinde web sayfamızda ilan edilen adaylar 26-29.01.2017 

tarihleri arasında yapılacak olan Havalı Silahlar Türkiye Kupası Yarışması’nda ilgili 

branşların sporcuları tarafından oylanarak, ayrı ayrı ikişer aday branşında kurul üyesi olarak 

seçilecektir.  

 Trap ve Skeet disiplinlerinde ise, Sporcu Kuruluna aday olmak isteyenler grup eleme 

yarışmaları öncesinde aday başvurularını yapacaklardır. Trap ve Skeet Adaylık başvuru tarihi 

daha sonra web sayfamızdan ilan edilecektir. 

Sporcu Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar; 

1. En az 5 yıl faal sporculuk yapmış olmak, 

2. Faal sporculuğu devam ediyor olmak, 

3. 18 yaşını tamamlamış olmak.  

4. Sportif ceza almamış olmak. 

Trap, Skeet, Tabanca ve Tüfek disiplinlerinde her disiplinde 2 şer üye olmak üzere, toplam 8 

üyeden oluşacaktır. (bayan veya erkek olabilir sınırlama yok) 

Sporcu Kurulu Adaylarından İstenen Belgeler; 

1. Aday Başvuru Formu, (buradan indirebilirsiniz) 

2. Sporcu Lisans Fotokopisi, 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

4. GHSİM’den alınacak cezası yoktur yazısı, 

5. Spor geçmişine dair beyanı. 

http://www.taf.gov.tr/content/upload/Genel%20Duyurular/sporcu_kurulu/sporcu_kurulu_basvuru_formu.docx


 

 

Kurulun Oluşturulması; 

Trap, Skeet, Tabanca ve Tüfek disiplinlerinde belirlenen adaylar sezonun ilk yarışmalarında 

yarışmacı sporcular tarafından oylanarak her disiplinde en fazla oyu alan iki şer üye 

seçilecektir. Bütün disiplinlerin seçimleri tamamlandıktan sonra belirlenen “Sporcu Kurulu” 

yapılacak ilk yönetim Kurulu toplantısında onaylanacaktır. Onaylanan Kurul ilk toplantısında 

kendi arasında başkanlarını seçecektir. 

 

Kurulun çalışma şekli ve görevi; 

Kurul, Federasyon Başkanlığına bildirmek kaydı ile kendi talepleri doğrultusunda toplantılar 

yapabileceği gibi Federasyon Başkanlığının talebi ile de toplanabilecektir. 

Toplantılar sonrası,  kararları oy çokluğu ile alınacak ve karar defterine yazılacaktır.  

Kurulun aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 

değerlendirilecektir.  

Kurul, Federasyon Yönetim Kurulu Toplantılarında kurul başkanı ile temsil edilecektir. 

 

Aday Başvuru Formu için tıklayınız 

  

http://www.taf.gov.tr/content/upload/Genel%20Duyurular/sporcu_kurulu/sporcu_kurulu_basvuru_formu.docx

