
 

 

 

TÜRKİYE  

ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU  

EĞİTİM KAMPLARI TALİMATI 

 

 

TÜRKİYE  

ATICILIK VE AVCILIK 

FEDERASYONU 

Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 
25.04.2007    

 7/1 

Uygulama Tarihi 

25.04.2007 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde1- (1)Bu talimatın amacı, Atıcılık , Avcılık ve Paintball sporcularının yetiştirilmeleri 

amacı ile açılacak, yerel, merkezi ve ulusal takımlar hazırlık kamplarının işleyişi ile katılımcıların 

uyacakları kurallar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu talimat, Atıcılık, Avcılık ve Paintball eğitim kamplarında her türlü düzenin 

sağlanması amacı ile görevli yönetici ve teknik elemanların, eğitmen ve antrenörlerin, sporcuların 

uymaları gereken uygulama usus ve esasları kapsar. 

 

 Madde 3- (1)Bu Talimat, 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 15.05.2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu talimatta geçen; 

         a)   Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon  :Türkiye Atıcılık ve Avcılık  Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı:Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanını,  

d) Yönetim Kurulu  Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyon Yönetim Kurulunu, 

e) Antrenör  :Atıcılık, Avcılık ve Paintball spor dalında, sporcuları veya spor 

takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara 

hazırlanmalarını ve yarışmaların, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine sahip olan kişiyi, 

  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler  

Kampların Düzenlenmesi 

Madde 5- (1) Atıcılık, Avcılık ve Paintball sporcu eğitim kampları,yöresel, merkezi olarak 

düzenlenir.Eğitim kamplarının dışında ulusal takımlar hazırlık kampları da federasyon tarafından 

düzenlenir 

 

Kamplara Katılım 

Madde 6- (1)Sporcuların birikimlerini arttırmak, gelişimlerini sağlamak, yarışmalara 

hazırlamak amacı ile açılacak olan eğitim kamplarına katılacak sporcuların seçimi Teknik Kurul ve 

Federasyon tarafından yapılır. 

 



 

 

 

Kampların İşleyiş Düzeni 

Madde 7- (1) Kamplar yörenin iklim ve doğa ile kampa katılacak sporcuların özelliği, 

niteliğine göre değişik türdeki konaklama tesislerinde gerçekleştirilir. Federasyon tarafından 

düzenlenecek kamplarda yönetim ve eğitim görevlileri Federasyon tarafından belirlenir. 

 İzlenilecek günlük program ve eğitim programı Federasyon Eğitim Kurulu tarafından 

hazırlanır. 

 

Kamp Görevlileri 

Madde 8-  (1) Federasyon tarafından düzenlenen kamplarda, kampların yönetimi Kamp 

Müdürü tarafından sağlanır.Eğitim etkinlikleri de antrenörler tarafından yürütülür.Sporcuların 

performanslarını koruyucu ve geliştirici yönden uzmanlık alanlarında Kamp Müdürü ve Antrenörler 

işbirliği içerisinde çalışırlar. 

 Kamp görevlileri ve sporcular, kamp yaşam talimatlarına uymak zorundadırlar. 

 

Kamp Müdürünün Görev ve Yetkileri 

Madde 9– (1)Kamp Müdürü; 

a. Kampın disiplini ve yönetiminden sorumludur, 

b. Eğitim ve öğretimin, hazırlanan program çerçevesinde uygulanmasını sağlar, 

c. Kamptaki hizmetlerin düzenli biçimde yürütülmesi için diğer görevliler ve ilgililer ile 

eşgüdümü sağlar, 

d. Kampların düzeni için Federasyon ve İl Müdürlüğü ile iletişim içinde bulunur, 

e. Sporcuların ve kampta bulunan diğer görevlilerin yerleşim planlarını yapar, 

f. Basın ve diğer medya kuruluşlarına bilgi verir, 

g. Kampın günlük etkinliklerini kamp defterine yazar, kamp sonunda, kamp raporunu 

federasyona iletir, 

h. Sporcuların eğitim saatleri dışındaki zamanlarını kontrol eder, 

i. Sporcuların eğitim sırasında en iyi verimin alınması için gerekli ortam ve düzenin 

alınmasını sağlar, 

j. Kamp uygulama talimatına uymayan, davranış ve sözcükleri ile huzuru bozan yönetim 

görevlisi, antrenör, sporcu ve diğer görevlileri uyarır, tekrarında kamptan uzaklaştırır, 

k. Kamp müdürünün görevlerine diğer yöneticiler, antrenör ve sporcular karışamazlar, 

l. Kamp müdürünün bulunmadığı durumlarda kamp müdürünün görev ve sorumluluklarını 

üstlenir.  

 

Antrenörlerin görev ve sorumlulukları  

Madde 10–(1)Antrenörler, 

a. Kampa katılan sporcuların teknik ve taktik olarak eğitimini ve standart programın 

uygulanmasını yaparlar 

b. Kamp sırasında sporcuların isteklerini varsa Baş Antrenöre yoksa Kamp Müdürüne 

iletirler, 

c. Sporcuların bilgi formlarını tutarlar,  

d. Kıyafet ve davranışları ile sporculara örnek olurlar,  

e. Antrenman, dinlenme, yemek, eğlence ve yatma zamanlarında daima sporcuları kontrol 

altında tutarlar, 

f. Kamp sonunda Federasyona verilmek üzere teknik rapor hazırlarlar. 

g. Kamp süresince Antrenörler Kamp Müdürüne karşı sorumludurlar. 

 

Kamp Doktoru ve psikologun görev ve sorumlulukları  

Madde 12– (1)Doktor; 

a. Kampta bulunan sporcuların ve diğer görevlilerin sağlık işlerini ve sağlıkla ilgili hizmetleri 

yürütür, 

b. Her gün ve gerekli görülen zamanlarda sporcuların sağlık durumlarını kontrol eder ve 

sağlık kontrollerinde gerekli gördükleri kişileri formu tutar. 



 

 

c. Sporcuların karşılaşmalara katılıp katılmayacaklarını rapor eder, 

d. Sporcuların antrenman, karşılaşma, yatma, beslenme ve benzeri diğer konularında gerekli 

önlemleri alır, Kamp Müdürüne konu ile ilgili olarak öneride bulunur. 

e. Kampa en yakın sağlık merkezi ile bağ kurar, gerektiğinde yararlanmak üzere iletişim 

kanallarını açık tutar, 

Psikolog; 

f. Kampta görevli ve sporcular ile diğerlerini gözleyerek meslek alanı içerisine giren 

gözlemlerini, kamp müdürüne iletir, 

g. Gözlemlerine dayalı olarak özel görüşme ve rehabilitasyon gerektirenler ile ilgili 

çalışmalar yapar, 

h. Kamp doktoru ile eşgüdüm içerisinde önlemler alır, 

i. Görüşme ve çalışmalarında gizlilik esas olup, genel durumu raporunda yansıtır. Özel ilgi 

ve destek isteyen sporcu ve diğerleri için federasyona ve ailelerine öneride bulunur, 

j. Psikolog ve doktor, Kamp Müdürüne karşı sorumlu olup antrenörlerin ve sporcuların en 

yakın destekçisidir, 

 

Sporcuların görev ve sorumlulukları  

Madde 11 – (1) Sporcular, 

a. Kamp kurallarına ve talimatlarına uyarlar. Kamp yöneticileri ile iyi ilişkilerde bulunup 

tutum ve davranışlarında örnek olurlar,  

b. Hazırlık devresi boyunca, görevliler ve diğer kamp personeli ile tartışmaz, itiraz ve 

olumsuz davranışlarda bulunmazlar,  

c. Antrenörün ve kaptanın belirlediği yer ve zamanda istenilen kıyafetle hazır bulunmak ve 

temiz giyinmek görevleridir, 

d. Sporculuğa ve centilmenliğe yakışır şekilde hareket ederler,  

e. Her yerde ve toplum içinde görgü kurallarına göre davranışta bulunurlar,  

f. Her gün sakal tıraşı olarak, yaş ve cinsiyetlerine uygun temiz kıyafetlerle bulunur, kişisel 

bakımlarına özen gösterirler, 

g. Tuvalet, banyo ve lavaboları temiz tutarak çevreye özen gösterirler,  

h. Arkadaş ve yabancılarla ilişki ve davranışlarda Türk ulusunun temsilcisi olduğunu dikkate 

alırlar, 

i. Yemek ve antrenman saatlerine zamanında gelerek yemek sırasında kıyafetlerin düzgün 

olmasına dikkat ederler, 

 

Uygulama 
Madde 12-(1) 

1. Talimat, kamp müdürü tarafından uygulanır. Kurallara uymayanlarla ilgili düzenlenecek rapor 

ivedi olarak federasyona sunulur.  

2. Kurallar kampa katılan tüm sporcu, antrenör ve diğer görevlileri kapsar. Kurallar metni 

çoğaltılarak kamp merkezinde konaklama odalarına ve diğer yaşam birimlerine asılır. 

3. Kampta bulunanlar düzenlenecek açılış ve kapanış törenlerine uygun kıyafetler ile katılmak 

zorundadır. 

4. Kamptaki demirbaş eşyalar ile eğitim malzemeleri kullanıcılar tarafından korunacaktır. 

Dikkatsizlik ve önlem almamadan dolayı ortaya çıkacak hasarlar bedeli, kullanıcılar tarafından 

ödenir. 

5. Kamp süresince başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmaz. 

6. Kampın günlük programına uymak esastır. 

7. Spor disiplini, Spor ahlakı ve kamp kurallarına uymayan kişiler hakkında genel değerlendirme 

yapılacak, gerektiğinde eğitimden ilişiği kesilecektir. 

8. Olumsuz davranışlar karşısında kampta bulunan tüm sporcu, antrenör ve diğer görevlilerin, 

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ceza Talimatı karşısında yükümlülükleri vardır. 

9. Kamp süresince konuk kabulü, yönetim tarafından ortaya konulan programa göre kabul edilir. 

10. Kamp süresince ve kamp sınırları içerisinde kampta bulunan her kes alkollü içecek 

kullanamazlar. 



 

 

11. Kamp tesisi içerisinde yüksek ses ile konuşulmaz, radyo, teyp ve TV kullanılmaz. 

12. Temizlik kurallarına uyulur. 

13. Kamp alanı izinsiz olarak terk edilemez.  

14. Sporcular, odalarını düzenlemekle yükümlüdürler. 

15. Odalara, su, meyve suyu, meyve, bisküvi ve soğuk içeceklerin dışında yiyecek ve içecek 

taşınamaz. 

16. Sporcuların, yönetime teslim etmedikleri para ve değerli eşyaları kendi sorumluluğundadır. 

17. Ders, etüt ve diğer etkinliklerde cep telefonu kapalı tutulacaktır. 

18.  Kampta bulunanlar, kendileri için ayrılan ve planlanan odalar dışındaki odalarda kalamazlar. 

19. Kamp bölgesinde bulunan yöre halkının örf, adet, inanç, gelenek ve göreneklerine saygılı 

davranılmasına özen gösterilecektir. 

 

Disiplin İşlemleri 
                 Madde 13- (1) Kamp süresince oluşacak disiplin olayları ile kampa davet edildikleri halde 

özürsüz veya özrü kabul edilmeden katılmayan sporcu ve diğer görevliler için Federasyon Disiplin 

Talimatı hükümleri uygulanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 

  Hüküm bulunmayan haller 
  Madde 14– (1)Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu Talimatta 

hüküm bulunmayan hallerde, sorunların çözümü Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda 

sağlanır. 

   

Yürürlük 
Madde 15– (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 16–(1)Bu Talimat hükümlerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı 

yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 


