
 

 

 

TÜRKİYE 
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 

 

HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR BRANŞINDA HAKEMLİK BELGESİNE SAHİP OLAN FAAL SPORCU, 

ANTRENÖR, İLTEMSİLCİSİ VE FEDERASYON KURUL ÜYELERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME! 

 
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 08.02.2017 tarih ve 24/4 sayılı Havalı-Ateşli 
Silahlar Hakem-Juri ve Gözlemci Talimatının; 

 
23-(1) (d) maddesinde : 

‘Faal sporcu, antrenör ve il temsilcileri hakemlik kurslarına katılabilir ve belge 

alabilirler. Ancak; faal sporcu, antrenör ve il temsilciliği görevleri devam ettiği sürece 

hakemlik görevi alamazlar. Hakemlik belgeleri olup, yukarıda belirtilen sebepten hakemliğe 

ara verenler arasında, son 2 (iki) yıl içerisinde federasyonun düzenlemiş olduğu herhangi bir 

yarışmada sporculuk, antrenörlük ya da il temsilciliği yapmamış olduğu tespit edilenlerin 

hakemlik lisansları iptal edilir. 

Hakemlik görevine başlamak isteyen faal sporcu, antrenör ve il temsilcileri bağlı 

oldukları il temsilcisi vasıtasıyla taleplerini MHK'ya iletirler ve yapılacak olan ilk hakem 

seminerine katılırlar. Seminerde yapılacak olan sınavda başarılı olanlar ara verdikleri 

dereceden hakemliğe devam ederler’ hükmü bulunmaktadır. 

 
 

• İlgili branşta hakemlik belgesi olan faal sporcu, antrenör, il temsilcisi ya da Federasyonumuz 

kurullarında yer aldığı için hakemlik görevine ara verenlerin, hakemlik lisansları dondurulacak 

olup, ilgili talimatın yayınlanmış olduğu 08.02.2017 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen 

görevlerde yer almamış olduğu tespit edilenlerin hakemlik lisansları iptal edilecektir.  

 

Bu nedenle; faal sporcu, antrenör, il temsilciliği devam eden ya da Federasyonumuz 

Kurullarında yer aldığı için hakemliğe ara verenlerin ekte sunulan online lisans dondurma 

formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte imzalı dilekçelerini Federasyonumuza 

iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe ve belgelerini eksiksiz bir şekilde gönderenlerin durumu 

tarafımızca incelenecek ve söz konusu talimatın ilgili maddelerine göre değerlendirilerek 

durumu talimata uygun olanların hakem veri tabanı kayıtları yapılarak hakemlik lisansları 2 yıl 

süre ile dondurulacaktır. (13.03.2019 tarihine kadar dilekçe, evrak ve formlarını 

göndermeyenlerin hakemlik lisansları yok sayılacaktır) 

 

• Her iki branş hakemliğine sahip olan (Havalı-Ateşli Silahlar ve Plak Atışları) ve branşların 

ayrıldığı tarihten sonra branş seçimlerini yapmamış olan sporcu, antrenör, il temsilcisi ya da 

kurul görevlileri online lisans dondurma formunda seçecekleri branşa göre kayıt altına 

alınacak olup, sonrasında branş değişikliği yapılamayacaktır. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjorAipeHHEm5jUSGaLy5-_JkvclPCVH3CpK6wYRDSKnF7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjorAipeHHEm5jUSGaLy5-_JkvclPCVH3CpK6wYRDSKnF7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjorAipeHHEm5jUSGaLy5-_JkvclPCVH3CpK6wYRDSKnF7w/viewform


 

• Kayıtları yapılan ve 2 yılın sonunda; söz konusu görevleri devam etmekte olanların lisans 

dondurma işlemleri yenilenebilecektir, 

• Söz konusu görevlerde yer alan ve lisansları dondurulacak olan hakemlerimiz, hakemlik 

görevine tekrar başlamak istemeleri halinde branş talimatının 23-(1) (d) maddesine göre 

değerlendirilerek lisansları aktif hale getirilebilecektir. 

İstenilen Belgeler: 

1. Online Lisans Dondurma Formu (burayı tıklayarak doldurunuz) 

2. Dilekçe (Ara verme nedeninizi içermelidir) 

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü) 

4. Adli Sicil Kaydı (E-devlet kanalıyla, ‘resmi kurum için’, barkotlu) 

5. Fotoğraf (1 Adet) 

 

Bilgi için: admin@taf.gov.tr 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjorAipeHHEm5jUSGaLy5-_JkvclPCVH3CpK6wYRDSKnF7w/viewform
mailto:admin@taf.gov.tr

