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TÜRKİYE 
 ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

 

HAKEM SEMİNERİ 
25-27 Ocak 2019 / ANTALYA 

 

 
 

(Havalı & Ateşli Silahlar, Plak Atışları) 
 

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

Hakem Semineri 25-27 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da yapılacaktır. 
 

Seminere katılım için Federasyonumuza faks, e-posta, dilekçe ya da başvuru yazısı göndermenize gerek 
yoktur.  

Tüm hakemlerimizin online seminer kayıt formu ve otel konaklama kayıt formunu doldurmaları ve 
aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde seminere gelirken yanlarında getirip, Federasyonumuz görevlisine 
teslim etmeleri yeterlidir.  

Evraklarında eksiklik bulunmayan hakemlerin seminer kayıt ve otel giriş işlemleri yapılacaktır. 
 

 

Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2019 
 

 
Başvurular altta linki verilen online seminer kayıt formu tıklatılarak yapılacak olup, son başvuru 

tarihinden sonra form otomatik olarak kapanacak, yeni başvuru yapılamayacak ve kesin kayıtları yapılan 
katılımcıların listesi ve seminer programı 21 Ocak 2019 tarihinde Federasyonumuzun web sitesinden 
duyurulacaktır. 

 
 

 Hakemlerin 2019 yılı seminerine katılmaları zorunludur, 

 Seminere katılmayan hakemler 2019 yılı içerisinde değerlendirmeye alınmayacaktır, 

 08.02.2017 tarih ve 24/4 sayılı Havalı-Ateşli Silahlar Hakem-Juri ve Gözlemci Talimatının 19-(1) 
maddesinin (ç) bendi ve Plak Atışları Hakem-Juri ve Gözlemci Talimatının 20-(1) maddesinin (d) 
bendine göre; “MHK tarafından teklif edilerek, Federasyon Başkanlığınca her yıl düzenlenen 
hakem seminerlerine 2 kez üst üste geçerli bir mazereti olmadan katılmamış olan hakemlerin 
lisansları iptal edilecektir”. 

 Seminer 25-27 Ocak 2019 tarihinde aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır, 
 

 
Vize ve Katılım Ücretleri 

 25-27 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak olan seminere katılım ücreti; Uluslararası 
hakemlerimiz için 125,00 TL, diğer unvanlardaki hakemlerimiz için 250,00 TL. olarak belirlenmiş 
olup, katılımcıların 2019 yılı vizeleri yapılarak konaklama bedeli tam pansiyon olarak 
Federasyonumuzca karşılanacaktır. Yol ve diğer masraflar katılımcıların kendilerine ait olacaktır. 

 

 
Tüm hakemlerimizin vize ve seminer katılım ücretlerini Federasyonumuzun aşağıda belirtilen banka 

hesap numarasına yatırarak banka dekontlarının fotokopisini 16 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar 0 312 311 
68 75 faks numarasına ya da  seminer@taf.gov.tr e-posta adresine göndermeleri ve dekont asıllarını seminere 
gelirken yanlarında getirerek Federasyon görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. 16 Ocak 2019 tarihi mesai 
bitimine kadar dekontlarını göndermeyen hakemlerin seminer kayıtları ve vizeleri yapılmayacaktır. (Dekontun 
açıklama bölümünde ‘2019 yılı Hakem Vize Ücreti’ yazmalıdır) 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi4lZUtTUQv8BbR-I2kwZ_KWkN4k6nC7Dz1OiDlrwrhp_hw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetS7xCqq7cLQ0qbMPF3rVTRzEes-EVaVkSl54sOkDdk4lRww/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi4lZUtTUQv8BbR-I2kwZ_KWkN4k6nC7Dz1OiDlrwrhp_hw/viewform
mailto:seminer@taf.gov.tr
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Tüm hakemlerimizden adli sicil kayıtları istenmektedir. 
Federasyonumuz resmi bir kurumdur ve yarışmalarda görev alan hakemlerimiz kamu adına görev 

yapmaktadırlar. Bu nedenle tüm hakemlerimizin adli makamlardan ya da https://www.turkiye.gov.tr/ adresini 
tıklayarak e-devlet şifresi ile alacakları adli sicil kayıtlarını ve kamuda çalışan hakemlerimizin 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. 
 
 

Herhangi bir nedenle kamu hizmetlerinden el çektirilen soruşturma geçiren, görevden alınan, 
uzaklaştırılan ya da ihraç edilen kişilere Federasyonumuzun hiçbir etkinliğinde yer verilmeyeceği gibi hakemlik 
görevi de verilmeyecek ve yapılacak olan seminere alınmayacaklardır. 

 
 

İstenilen Belgeler (Şeffaf, telli, kapaklı naylon dosya içerisinde teslim edilecek) 
1. Adli Sicil Kaydı (‘resmi kurum için’) 
2. Kurum personeli olduğuna dair kurum yazısı (son 1 ay içerisinde alınmış olmalı) 
3. Hakem Lisans Bilgi Formu (burayı tıklayarak indirebilirsiniz) 
4. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet) 
5. Banka dekontu (Açıklama bölümünde ‘‘2019 yılı Hakem Vize Ücreti’ yazmalıdır)  

 

Online Seminer Kayıt Formu 
 

 

Otel ve Konaklama Detayları 
 

 

Otel Konaklama Kayıt Formu 
 

 

 

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

ilgili diğer hususlar için Otel ve Konaklama Detayları linkini tıklayınız. 

Seminer Yeri 
     

                                  

Adres 
Göynük Mahallesi Ahu - Ünal Aysal Cad. 
No:29 07994 Kemer / ANTALYA 
T: +90 (242) 815 22 44 (pbx) 
F: +90 (242) 815 22 33 
E: info@mirageparkresort.com.tr 

Seminer Tarihi 
Giriş: 25 Ocak 2019 (öğle yemeği dâhil) 
Çıkış: 27 Ocak 2019 (öğle yemeği hariç) 

 

Banka Hesap Bilgileri : 
 

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

TEB -  GAZİOSMANPAŞA ANKARA ŞUBESİ 

IBAN: TR40 0003 2000 0000 0053 5451 41 

 
 

https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.taf.gov.tr/content/upload/formlar/hakem_lisans_bilgi_formu.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi4lZUtTUQv8BbR-I2kwZ_KWkN4k6nC7Dz1OiDlrwrhp_hw/viewform
https://www.taf.gov.tr/content/upload/seminer_2019/hakem_semineri/Mirage_Park_Bilgilendirme.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetS7xCqq7cLQ0qbMPF3rVTRzEes-EVaVkSl54sOkDdk4lRww/viewform
https://www.taf.gov.tr/content/upload/seminer_2019/hakem_semineri/Mirage_Park_Bilgilendirme.pdf
mailto:info@mirageparkresort.com.tr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyi4lZUtTUQv8BbR-I2kwZ_KWkN4k6nC7Dz1OiDlrwrhp_hw/viewform
https://www.taf.gov.tr/content/upload/seminer_2019/hakem_semineri/Mirage_Park_Bilgilendirme.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetS7xCqq7cLQ0qbMPF3rVTRzEes-EVaVkSl54sOkDdk4lRww/viewform
https://www.mirageparkresort.com.tr/tr

