
 

 

 

TÜRKİYE  

ATICILIK VE AVCILIK 
FEDERASYONU 

 

 
 

ÖNEMLİ DUYURU! 

Federasyonumuzun resmi internet sayfası yenilenmekte olup, günümüz yazılım teknolojileri ile 

birlikte kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verebilecek tasarım ve uygulamalarla gelişmeye devam 

etmektedir.  

Bu amaçla; tarafımızca geliştirilmiş olan ve birçok eklentiden oluşan ETAF sisteminin içerisindeki 

Sporcu, Antrenör ve Hakem veri tabanlarının daha güncel kalabilmesi, kullanıcıların bilgiye daha 

kolay ulaşabilmesi ve kayıtlı her kullanıcının Taf Veri Tabanındaki kendi alanlarına erişebilerek 

kişisel ve bazı sportif bilgilerini (adres, telefon, eposta adresi, antrenör seçimi v.b.) 

düzenleyebilmeleri için ihtiyaç duyulan yazılımsal düzenlemeler tarafımızca hazırlanmış olup, 

erişim için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreler tüm sporcu, antrenör ve hakemlerimize 

iletilecektir.  

Ancak; Federasyon veri tabanımızda kayıtlı olan birçok sporcu, antrenör ve hakemin kişisel 

bilgilerinin (eposta, iletişim adresi, cep telefon numarası, antrenör ismi v.b.) güncel olmadığı, 

yanlış ya da eksik olduğu görülmekte olup, söz konusu ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ lerinin kendilerine 

iletilmesi mümkün olamamaktadır. 

Bu nedenle; Federasyon veri tabanında kayıtlı olan tüm sporcu, antrenör ve hakemlerin 

kayıtlarının düzenlenebilmesi ve kendilerine kullanıcı adı/şifre gönderilecek olan eposta 

adreslerinin tarafınızca belirlenerek federasyonumuza iletilmesini sağlamak amacıyla Online 

Bilgi Formu oluşturulmuştur.  

Söz konusu ‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Şifre’ ler Online Bilgi Formu’nda belirtilecek olan eposta 

adreslerine gönderileceğinden tüm sporcu, antrenör ve hakemlerin kendilerine ait eposta 

adreslerini dikkatli ve doğru bir şekilde yazmaları büyük önem arz etmektedir.  

Kendilerine ait eposta adresi olmayan minik ya da yıldız sporcular antrenörlerinin ya da velilerinin 

eposta adreslerini belirtebilirler. Bu durumda, kullanıcı adı ve erişim şifreleri belirtilmiş olan bu 

eposta adreslerine gönderilecektir.  

Sonraki Sayfa 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyscXet6R-ppc1cvOvOM09IVBHv1rj3C-kaaXxG1JkmcTmEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyscXet6R-ppc1cvOvOM09IVBHv1rj3C-kaaXxG1JkmcTmEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyscXet6R-ppc1cvOvOM09IVBHv1rj3C-kaaXxG1JkmcTmEg/viewform
https://www.taaf.org.tr/page/tr/106/e-Taf


 

 

 

1.  

 
Online Bilgi Formu 

 
Dikkat!  
Online Bilgi Formu, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Federasyon veri tabanına daha önceden 
kaydı yapılarak ID Numarası (sırt numarası) verilmiş olan sporcularla birlikte bu tarihten önce kaydı 
gerçekleşmiş olan antrenör ve hakemlerimiz tarafından bilgilerinin teyit edilmesi ya da güncellenmesi 
amacıyla doldurulacaktır. İlk defa kayıt olacak olanlar aşağıdaki formlardan uygun olanı doldurarak 
kayıtlarını gerçekleştirebilirler. 

 

2.   
 

 
Sporcu Yeni Kayıt Formu 

 
Yeni lisans çıkartan ve Federasyon veri tabanına ilk defa kayıt olacak olan sporcular tarafından 
doldurulacaktır. 

 

3.  
 

 
Antrenör Yeni Kayıt Formu 

 
Vizesini yaptırmış olan ve Federasyon veri tabanına ilk defa kayıt olacak olan antrenörler tarafından 
doldurulacaktır. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyscXet6R-ppc1cvOvOM09IVBHv1rj3C-kaaXxG1JkmcTmEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLvCemv50cANvrucrt7gJJmarX9QEGrxEsOQkNyZioITzpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwyceiYqyYFIQr-O3ELZuiVcD9YAR4FeFnflzEKAzjBYAYg/viewform

