
 

 

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 
 

ANTRENÖR VİZE VE GELİŞİM SEMİNERİ 
14 – 16 ARALIK 2018 / ANTALYA 

 
Federasyonumuzun 2019 yılı hazırlıkları kapsamında yapılacak olan Havalı-Ateşli Silahlar ve Plak Atışları 

Antrenör Vize ve Gelişim Semineri 14-16 Aralık 2018 tarihinde Antalya’da yapılacaktır. 

Seminere katılım için Federasyonumuza faks ya da e-posta gönderilmeyecek olup, başvurular e-devlet 

üzerinden Spor Bilgi Sistemi kanalıyla yapılacaktır. 

Seminer için otel rezervasyonu en alttaki ‘Konaklama Kayıt Formu’  tıklanılarak yapılacak olup, konaklama 

detaylarına ‘Konaklama Detayları’ linkine tıklanılarak ulaşılabilir. 

Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan başvurularda her antrenörümüz kademesine göre seçim 
yapacaktır. 

 
Örnek: 

 
 
Kayıt sonrasında verilen referans numarası dikkate alınmayacak olup, her antrenörümüz aşağıda belirtilen 

seminer katılım ücretini T.C Kimlik Numaraları ve 2533 Kurum Kodu ile Türk Ekonomi Bankasına (TEB) 
yatıracaklardır.  

Kurum Kodu ile yapılacak olan ödemeler internet üzerinden yapılamamakta olup, işlem için banka şubesine 
gitmek gerekmektedir.  

 

 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe ve 4. Kademe Antrenörler : 250,00 TL. 

 5. Kademe Antrenörler :125,00 TL. 
 

Tüm antrenörlerimizden adli sicil kayıtları istenmektedir. 
Federasyonumuz resmi bir kurum olup, yarışmalarda görev alan antrenörlerimiz kamu adına görev 

yapmaktadırlar. Bu nedenle tüm antrenörlerimizin adli makamlardan ya da https://www.turkiye.gov.tr/ adresini 
tıklayarak e-devlet şifresi ile alacakları adli sicil kayıtlarını ve kamuda çalışan antrenörlerimizin çalıştıkları birim ve 
unvanlarının bilgisinin yer aldığı kurumlarından alacakları resmi belgeyi (yazı) yanlarında getirerek Federasyon 
görevlilerine teslim etmeleri zorunludur. 

 

Tarafımıza bildirilmeyen ya da beyan edilmeyen her durumun sorumluluğu kişilerin kendilerine ait 
olacaktır. 
 

https://www.turkiye.gov.tr/


 

 

 Herhangi bir nedenle kamu hizmetlerinden el çektirilen, kısıtlanan, soruşturma geçiren, görevden alınan, 
uzaklaştırılan ya da ihraç edilen kişiler aklandıklarını belgelendirmedikçe Federasyonumuzun hiçbir etkinliğinde yer 
alamayacağı gibi antrenörlük görevi de verilmeyecek ve yapılacak olan seminere katılamayacaktır.  

 
 

Son Başvuru Tarihi 10 Aralık 2018 

 
Başvurular e-devlet/spor bilgi sistemi üzerinden yapılacak olup, belirtilen tarihten sonra form otomatik 

olarak kapanacak, yeni başvuru yapılamayacak ve 11 Aralık 2018 tarihinde başvuru listeleri ve seminer programı 
Federasyonumuzun web sitesinden duyurulacaktır. 

 
İstenilen belgeler: 

1. Antrenör bilgi formu (buraya tıklayarak indirebilirsiniz), 
2. Adli sicil kaydı (‘resmi kurum için’ ), 
3. Cezası Yoktur Yazısı (Spor İl Müdürlüğünden alınacak) 
4. Kurum personeli olduğuna dair kurum yazısı (son 1 ay içerisinde alınmış olmalı), 

 

                                                                      

Seminer Yeri                                      
GRAND PARK LARA        

Kemerağzı Mahallesi, Yaşar Sobutay Blv D:No: 339, 07119 Aksu/Antalya  

Seminer Tarihi 
Giriş: 14 Aralık 2019 (öğle yemeği dâhil) 
Çıkış: 16 Aralık 2019 (öğle yemeği hariç) 
 

 

 

Not: Antrenörlerimiz beraberlerinde misafir getirebilecek olup, misafirlerin konaklama ücretleri ve organizasyonla 

ilgili diğer hususlar için aşağıdaki linkleri tıklayınız. 

 

Konaklama Detayları 

 

Konaklama Kayıt Formu 

 

https://www.taaf.org.tr/content/upload/e-taf_formlar/antrenor_bilgi_formu.docx
https://www.taaf.org.tr/content/upload/seminer_2019/GRANDPARK_LARA_ATICILIK_FEDERASYONU_BLGLENDRME.pdf
http://busekongre.com/antrenor

