
Sayfa 1 / 2 
 

 

 

TÜRKİYE 
ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 

 

Havalı-Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Hakem Semineri Sonuç Bildirgesi; 

Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyetleri kapsamında; Havalı-Ateşli Silahlar ve Plak Atışları 

Hakem Vize ve Gelişim Semineri 25-27 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da yapılmıştır.  

• Söz konusu seminere Havalı ve Ateşli Silahlar branşında 120, Plak Atışları branşında 110 

hakemimiz katılmış olup, 21 hakem mazeretleri nedeniyle katılamayacaklarını bildirmişlerdir. 

• Seminere katılamayan fakat Federasyonumuza mazeretlerini iletmiş olan hakemlerimizin 

mazeretleri, Merkez Hakem Kurullarımızca incelenmiş ve 14 hakemimizin mazeretlerinin uygun 

olduğu görüşüne varılmıştır.  

 

Ayrıca; 

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

 
19-(1) (ç) maddesinde:  
 

‘Merkez Hakem Kurulu tarafından teklif edilerek Federasyon Başkanlığınca her yıl 

düzenlenen hakem seminerlerine, Merkez Hakem Kurulunca uygun görülebilecek geçerli bir 

mazereti olmadan üst üste 2 (iki) kez katılmayan Aday, İl ve Ulusal hakemlerin lisansları iptal 

edilir.  

Bu nedenle Lisansı iptal edilen hakemler yeni açılacak hakem kurslarına en az 2 (iki) 

yıl süreyle katılamazlar. İki yıl sonrasında açılabilecek bir hakem kursuna tekrar katılarak 

başarılı olanlar hakemliğe aday hakem statüsünde başlarlar’  

23-(1) (a) maddesinde: 
 

‘Hakemlik görevine ara verme süresi en çok 2 yıldır’, 
 

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 08.02.2017 tarih ve 24/4 sayılı Plak Atışları 

Hakem-Juri ve Gözlemci Talimatının; 

 20-(1) (d) maddesinde: 

  

‘Merkez Hakem Kurulu tarafından teklif edilerek Federasyon Başkanlığınca her yıl 

düzenlenen hakem seminerlerine, 2 kez üst üste geçerli bir mazereti olmayarak katılmayan 

hakemlerin lisansları iptal edilir ve yeni açılacak hakem kurslarına katılarak aday hakem 

olarak başlarlar’ hükümleri bulunmaktadır. 
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Buna göre;  

• Uygun görülebilecek bir mazereti bulunmadan son iki hakem seminerine (2018 ve 2019) 

katılmamış olan ve mazeretleri uygun görülmemiş hakemlerin hakemlik lisansları iptal 

edilmiştir,  

• Güncellenen hakem veri tabanımızda kayıtlı toplam hakem listeleri ve 2019 yılı için faal olan 

hakem listeleri aşağıda belirtilmiş olup, listelerde belirtilen evraklarında eksiklik bulunanlar 

eksik evrakları tamamlanana kadar 2019 yılı vizeleri yapılmayacak ve görev verilmeyecektir. 

 

1- a) Havalı ve Ateşli Silahlar Toplam Hakem Listesi 

 b) Havalı ve Ateşli Silahlar 2019 Yılı Faal Hakem Listesi 

   

2- a) Plak Atışları Toplam Hakem Listesi 

 b) Plak Atışları 2019 Yılı Faal Hakem Listesi 

 

 

Bilgi için: admin@taf.gov.tr 

 

 

 

 

https://www.taf.gov.tr/content/upload/Hakem_Dosyasi/ha_hakem_list_tm.pdf
https://www.taf.gov.tr/content/upload/Hakem_Dosyasi/ha_hakem_list_2019.pdf
https://www.taf.gov.tr/content/upload/Hakem_Dosyasi/plak_atlar_tm.pdf
https://www.taf.gov.tr/content/upload/Hakem_Dosyasi/plak_atlar_2019.pdf
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