TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE, TRANSFER VE KULÜP TESCİL TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yapılan, dağcılık,
spor tırmanış ve dağ kayağı sporunu yapacak ve belirtilen branşlarda yarışmalara katılacak kişilerle
ilgili olarak ve dağcılık kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin dağcılık şubelerinin Türkiye Dağcılık
Federasyonuna karşı yükümlülüklerine ilişkin çalışma usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağcılık İl Temsilcilikleri, Yasal
Kuruluşunu tamamlamış Dağcılık Kulüpleri bünyelerinde, denetim ve gözetimlerinde yapılacak
dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı yarışmalarına katılacak sporcuların tescili ile lisans, vize ve
transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile dağcılık ve bağlı branşların faaliyetinde bulunacak olan
her tür kuruluş ve kulüplerin tescil işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve
Statüsü ile 02.02.2007 tarihli ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
Dağcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Talimatta geçen;
a)Bakanlık
b)Genel Müdürlük
c)Genel Müdür
d)Federasyon
e)Federasyon Başkanı
f)İl Müdürlüğü
g)İl Müdürü
h)Spor kulübü
ı)Lisans
i)Tescil
j)Vize

k) Transfer
l) İlişiksiz belgesi
m) İl Temsilcisi

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
: Türkiye Dağcılık Federasyonunu,
: Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını,
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
: Gençlik ve Spor İl Müdürünü
:Federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
: Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışma ve faaliyetlerine
Katılacaklara verilecek onaylı belgeyi,
: Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı faaliyet ve yarışmalarına
katılacaklara verilen onaylı belgenin kayıt işlemini,
: Spor yarışmaları ve faaliyetlerine katılabilmek için lisansın her sezon
onaylanması işlemini,
: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine
dair imzalı ve mühürlü belgeyi,
: Federasyonca atanmış olan ve sorumlu olduğu ildeki Federasyon
işlemlerini yürüten kişiyi ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Tescil, Vize ve Transfer
Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağında lisans uygulaması
Madde 5- 1) Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağcılık İl temsilcilikleri ve Tescilli Dağcılık
Kulüplerince düzenlenecek yurtiçi ve yurtdışı yarışma ve faaliyetlere katılabilmek için, bu talimat,
hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon federasyona veya federasyonun yetkili
kıldığı makama vize ettirilmesi zorunludur. (EK-1) Dağcılık Federasyonunca veya Dağcılık
federasyonunun yetkili kıldığı makamlar dışında verilen lisanslar geçersizdir.
2) Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına federasyondan bireysel sporcu
lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını federasyona vize ettirirler.
3) İlk defa bireysel sporcu lisansı çıkaran sporcular, hiç beklemeksizin kulüp adına lisans
çıkarabilirler, bu sporcular kulüpten ayrıldıktan sonra, tekrar bireysel sporcu lisansı çıkarmak
isterlerse, 6 (altı) aylık süre geçmeden bireysel sporcu lisansı çıkaramazlar.
4) Kulüp adına lisanslı olan sporcu sezonda bireysel sporculuğa dönmek isterse eski kulübüne,
öngörülen ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek tescil süresini beklemeden veya ilişiksiz belgesi
bedelini ödemeyi kabul etmiyor ise 6 ay tescil süresi bekleyerek bireysel sporcu lisansı çıkarabilir.
5) İlişiksiz belgesini kulübün vermemesi durumunda veya kulüpten istifa ederek bireysel lisans
çıkaran ve tekrar bir kulübe dönmek isteyen sporcunun ilişiksiz belgesi bedeli, doğrudan federasyon
ana hesabına yatırılarak, ilişiksiz belgesi federasyonca verilir. Eski kulüp, hesap numarasını
bildiriminden itibaren beş iş günü içinde ilişiksiz belgesi bedeli kulübün hesabına aktarılır.
6) Sporcunun bağlı bulunduğu spor kulübünde dağcılık, spor tırmanma ve dağ kayağı branşları
varsa bir başka kulüp adına dağcılık sporcu lisansı çıkaramaz.
7) Bulunduğu kulüpte dağcılık. spor tırmanma ve dağ kayağı branşı olmayan sporcular,
kulüplerinden ilişkilerini kesmeden ve kulüplerinin izni ile dağcılık spor tırmanma ve dağ kayağı
branşı olan bir kulüpte veya bireysel olarak dağcılık sporcu lisansı çıkarabilir.
8) Kulüp sporcusu iken bireysel sporcu olan ya da bireysel sporcu iken bir kulübün sporcusu
olanlar ile bir kulüpten transfer olarak bir başka kulübün sporcusu olan sporcuların eski lisansları
federasyonca alınarak yenisi çıkarılır. Bu işlemin her defasında lisans tescil bedeli tahsil edilir.
Lisans işlemleri
Madde 6- 1) Geçerli lisansı olmayan ve lisanslı olup yıl içerisinde vizesini yaptırmayan hiçbir
sporcu Federasyonca yapılacak faaliyetlere katılamazlar. Sporcu lisansı çıkartmak için; dağcılık ve
dağ Kayağı branşında 11 yaşından gün alanlar, spor tırmanış branşında spora başlama 7 yaşından
gün alanlar, lisans çıkartma yaşı ise 8 yaşından gün alan sporcular lisans çıkarabilir. Sporcunun
lisans numarası T.C.Vatandaşlık numarasıdır. Sporcuların hangi ilden lisans aldığı ve diğer bilgileri
federasyon ve İl temsilcisi tarafından otomasyon sisteminden izlenebilir.
2) Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.
3) Lisans çıkarmak isteyen sporcu aşağıdaki belgelerle birlikte kulübüne veya ilindeki il
temsilcisine başvurması gereklidir.
4) Gerekli belgeler;
a) Nüfus cüzdanın aslı ve 1 nüsha fotokopisi,
b) Sporcu sağlık belgesi (EK-5),
c) 18 yaşından küçükler için veli izin belgesi (EK-6),
d) Kulüp lisansı için üç, bireysel sporcu lisansı için iki adet fotoğraf,
e) İki adet (bireysel lisans alacaklar için bir adet) tescil fişi (EK-2),
f) Federasyonun hesabına yatırılmış lisans tescil bedeli makbuzu.
Sporcu tescil fişlerinin bir örneği kulübüne veya kişiye verilir, bir örneği de federasyonca
saklanır.
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5) Lisansını kullanılmaz hale getiren ve kaybeden sporcu, tekrar lisans çıkartmak isterse kayıp
lisans bedeli ücretini federasyon hesabına yatırması ve il temsilcisi aracılığıyla kimlik fotokopisini
federasyona göndermesi halinde lisans federasyonca yenilenebilir.
Vize işlemleri
Madde 7- Federasyon, Dağcılık İl temsilcilikleri ve Tescilli Dağcılık Kulüplerince
düzenlenecek Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı faaliyet ve yarışmalarına katılabilmek için
sporcu lisans vize işlemleri her yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında yaptırılması
zorunludur.Vize işlemleri için eski lisansı-sağlık raporu-1 fotoğraf ile federasyona ibrazı gereklidir.
Sporcuların Transfer İşlemleri
Madde 8- 1) Sporcu, lisanslı bulunduğu spor kulübünden bu talimatta belirtilen koşullara
uyarak başka bir kulübe transfer olabilir.
2) Kulübü kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescili iptal edilen ve serbest kalan
sporcu, sezon içerisinde eski kulübü adına yarışmalara katılmış olsalar dahi, sezon sonunu
beklemeden, bir başka kulüp adına lisans çıkarabilir. Bu durumda o sezondaki faaliyet ve
yarışmalara katılabilir.
3) Kulübünden ilişiksiz belgesi alan sporcu, ilk üç ay içerisinde bu belgeyi federasyona
onaylatmak zorundadır. Aksi durumda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu
durumda olan sporcu transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.
4) Sporcuların transfer işlemleri;
a) Normal transfer,
b) Serbest transfer,
c) Fakülte veya yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer,
şeklinde yapılır.
a- Normal transfer işlemleri:
1-Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ve federasyonun onaylayacağı taahhütname ile bir
sezonda bir defa transfer yapılabilir (EK-3). Sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş
olması, o lisans ile bireysel ya da takım yarışma listelerinde adlarının olması, transfer olmalarına
engel değildir.
2-Bu şekilde transfer olacak sporcunun, transfer olduğu sezon içerisinde bireysel veya resmi
takım yarışmalarında, fiilen yarışmaya katılmamış, olması şarttır.
3-Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;
a) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin onayı,
b) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK-4).
c) Transfer olacağı sezonda ulusal yarışmalar hariç, kulüplerin katıldığı resmi takım ve
bireysel yarışmalarında yer almadığına dair federasyondan alınacak taahhütname.
b- Serbest transfer işlemleri:
1-Tescil süresini tamamlamış, bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya tescil süresini
tamamlamamış olsa bile bir yıl süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin sporcuları, durumlarını il
temsilciliklerinden alacakları bir yazı ile belgelemeleri halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine
bakılmaksızın, Federasyon tarafından sezon başlangıcında belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini
kulübüne yatırmak koşulu ile bir başka kulübe transfer olabilir. Tescil süresinin hesabında altı ay ve
daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı ay ve daha az süreler dikkate alınmaz.
2-Sporcunun bir sezon içerisinde, kulübünün katılacağı tüm resmi yarışmalardan, en az birinde
yarıştırılmaları gerekir. Aksi durumda sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek, yarışma sezonu
bitiminde, serbest transfer hakkı elde eder. Takımında mazeretsiz olarak yarışmayan bir sporcu,
başka bir takıma transfer olabilir. Sporcunun kulübünce yarıştırılmadığı veya mazeretsiz olarak
kendisinin yarışmadığı, yapılacak başvuru üzerine, il temsilciliğince saptanır. Bu usul, yabancı
uyruklu sporcular için de aynen uygulanır.
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3-Bu durumdaki sporcuların transfer işlemleri bu Talimatın 5 inci maddesi hükümleri
doğrultusunda yapılır.
4- Serbest transferlerde yukarıda belirtilen koşullara uyarak aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi: Bu ilişiksiz belgesi federasyonca onaylanmadıkça
geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu koşullara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına
rağmen, ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu talimatın 5.maddesinde belirtilen usule göre ilişiksiz
belgesi federasyon tarafından düzenlenir.
b)Transfer olacağı sezonda ulusal yarışmalar hariç, kulüplerin yarıştığı resmi takım ve
bireysel yarışmalarında yarışmadığına dair sporcunun imzaladığı ve federasyonca onayladığı
taahhütname.
c- Fakülte Veya Yüksekokul Kazanmak yada Yatay Geçiş Yapmak Suretiyle Yapılan
Transfer İşlemleri
1-Tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte veya yüksekokulda
öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran
sporcular, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek koşulu ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu il
veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi bu kapsamın dışındadır.
2-Fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına
transfer olan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt
tarihinden itibaren altı ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.
3-Fakülte veya yüksekokula kayıt yaptırma ya da yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı
transfer olan sporcular, kulübün izni ile, öğretim kurumları ile ilişkisi kesilmese dahi il dışı transfer
olabilirler.
4-Ayrıca, kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler, bu
tarihten itibaren serbest transfer olabilirler.
5- Kendisinin okul bitirdikten sonra iş değişikliği naklen atanma suretiyle başka ile
gitmeleri durumunda ilişiksiz belgesi bedelini ödemek koşulu ile naklen atandığı yerden alacağı
ikametgâh belgesi ile bulunduğu ilde veya ilçedeki bir kulübe transfer yapabilir.
5-Fakülte veya yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak
transferlerde;
a)Fakülte veya yüksekokula kesin kayıt ya da yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,
b)Federasyonca sezon başlangıcında belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne
yatırıldığına dair belge, istenir.
6) İlköğretim veya lise öğrencilerinin transfer işlemleri; öğrencilerin velisinin veya vasisinin
emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde
ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları halinde,
ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe
il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz.Bu
haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önceki ilişiğini kestiği ildeki başka bir kulübüne iki
yıl içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır. Yine
bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka
bir kulübe transfer yapamazlar.
7) İlköğretim veya lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir:
a- Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,
b- Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge,
c- Federasyonca belirlenmiş ilişiksiz belgesi bedelinin ödendiğine dair belge,
d- Velisinin veya vasisinin iş nakilleri ile ilgili belge,
8) Bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya bir yıl süre ile etkinliklere katılmayan kulüplerin
sporcuları, durumlarını il temsilciliklerinden alacakları bir belge ile federasyona müracaatları
halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, ilişiksiz belgesi federasyon tarafından
düzenlenerek bir başka kulübe transfer olabilirler
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Yaş Düzeltmeleri
Madde 9- Tescil, vize ve transferler işlemlerinde sporcunun yaş düzeltmesi Nüfus
Müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneğine göre yapılır.
İlişiksiz Belgesi Bedelinin Belirlenmesi
Madde 10- İlişiksiz belgesi bedeli Federasyon Yönetim Kurulunca sezon başlangıcında
belirlenir ve bununla ilgili esaslar Federasyonca duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski
kulübüne yatırılır. Kulüp verdiği izin ve ilişiksiz belgesine serbest bırakma dışında hangi kulüp için
verildiği şerhi koyabilir başkaca bir koşul koyamaz.
Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil vize ve transfer işlemleri
Madde 11- Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil, vize ve transfer işlemlerinde, Türk
sporcular için, bu Talimatta yer alan usul ve esaslar uygulanır. Yabancı uyruklu sporcuların pasaport
numaraları, lisans numarası olarak kullanılır. Ülkesinin uluslararası kısa kodu bu numaranın önünde
yer alır.
Yurtdışında her hangi bir spor kulübünde spor yapan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı
sporcuların Türkiye’deki spor kulüplerine transfer yapabilmesi için yurtdışında bağlı olduğu
federasyondan yazılı izin alması gerekir.
Yurtdışında herhangi bir spor kulübüne transfer olacak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı
sporcuların, bağlı olduğu kulübün ve Dağcılık Federasyonundan izin alması gerekir. Hem
Türkiye’deki kulübünde, hem de izin verilen ülke kulübünde yarışmalara katılması Türkiye Dağcılık
Federasyonunun iznine bağlıdır.
Kulüpler; Federasyon Yönetim Kurulunca her sezon belirlenecek sayıda yabancı sporcu
transfer edebilir. Lisans alacak yabancı uyruklu sporcunun tescil ve transfer işlemi için başvuru
yapmadan önce resmi makamlardan asgari bir yıllık oturma izni almış olmaları zorunludur. Vize
içinde aynı koşul aranır. Yabancı uyruklu sporculara, kendi ülkesindeki Federasyonun izni ve
amatörlüğünü onaylayan belge olmadan lisans verilmez. Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve
transfer işlemlerinde süre aranmaz.
Türkiye’de her hangi bir kulübe tescil işlemi yaptırdıktan sonra başka bir ülkede tescilli olduğu
ve yabancı ülkenin yarışmalarına katıldığı tespit edilen yabancı uyruklu sporcuların lisans ve tescil
işlemleri iptal edilir. Durumları uluslar arası federasyona bildirilir. İptal tarihinden itibaren bir yıl
süreyi aşmadan Türkiye’de tescil ve transfer işlemi yapılmaz. Yabancı uyruklu sporcuların kendi
ulusal takımlarında yarışmaları bu hükmün dışındadır.
Lisans almak için başvuruda bulunan sporcular, Talimatta belirlenen diğer belgelerin yanında,
yabancı ülkeden aldığı belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş şekli ile pasaport aslı veya noterden tasdikli
suretini ibraz etmek zorundadırlar.
Birden fazla vatandaşlık hakkına sahip sporcular, ilk sözleşme veya lisans işlemi yaptığı
dönemde hangi vatandaşlıklarını kullanmak istediklerini noter kanalı ile beyan ederler. O tarihten
sonra federasyon nezdinde ki tüm işlemleri bu beyanları doğrultusunda yapılır. Beyandan sonra
hiçbir şekilde değişiklik yapılmaz. İlk sözleşme yaptığı veya lisans aldığı tarihten sonra birden fazla
vatandaşlık hakkı kazanan sporcular ilgili ülkenin vatandaşlık hakkını gösteren belgelerle birlikte
federasyon nezdinde ki işlemlerini hangi vatandaşlığa bağlı olarak yapacaklarını takip eden ilk
sözleşme veya sezon döneminden önce noter kanalı ile yazılı olarak bildirirler. Türkiye Cumhuriyeti
Vatandaşlığını almış olan sporculara bu madde hükmü uygulanmaz.
Birleşen ve İsim Değiştiren Spor Kulüpleri
Madde 12- Birleşen ve isim değiştiren kulübün sporcusu serbest sayılmaz ve ismi değişen yeni
kulübün sporcusu olur.
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Kulübü Kapanan ve Branş Tescili İptal Edilen Kulübün Sporcuları
Madde 13- Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulübün sporcusu serbest kalır. Bu
durumda olan sporcu sezon içerisinde eski kulübü adına yarışma ve faaliyetlerine katılmış olsa dahi,
sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilir. Bu durumdaki sporcu transferinde
ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak; sporcu kulübünün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini
belgelendirmek zorundadır.
Gerçek Dışı Belge ve Bildirimde Bulunanlar
Madde 14- Tescil fişinin ve lisansın gerçeğe uygun olarak doldurulmaması, Türk vatandaşı olan
sporcuların Nüfus Cüzdanı bilgileri, yabancı uyruklu sporcuların pasaport bilgilerinin doğru
olmaması halinde, buna neden olan sporcu, veli, kulüp yöneticisi, görevlileri ve lisanslı oldukları
halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcular, bireysel
lisanslı ise, ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır ve disiplin kuruluna sevk edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüplerin Tescili

Kulüp İsimleri :
Madde 15- Kulüpler amaçlarına uygun olarak 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde
diledikleri isimleri alabilir. Özel kuruluşlar, kendi isimleri altında kulüp kurabilirler. Kamu
kurumlarının Dağcılık kulüpleri ise bulundukları yer ile kurumun ismini alabilirler.
Kulüpler, kuruluşları itibari ile 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde oluşumlarını
tamamlarlar.
a) Aynı kulüp ismi, birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.
b) Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan kulüplerin isimleri dernekler yasası uyarınca
yeniden kullanılamaz.
c) Kulüp tescil işlemi Dağcılık Federasyonu tarafından yapılır. Kulüpler tescil edildikleri ismi
veya isim değişikliğini yaptıkları tarihten itibaren yedi gün içerisinde Federasyona bildirmek
zorundadır.
Dağcılık Kulüplerinin Renk ve Amblemleri:
Madde 16- Kulüp, kullanacağı renk ve amblemi seçmekte serbesttir. Ancak kulüp logosunu ve
renklerini federasyona tescil ettirmek zorundadır.
Tescil Edilecek Kulüpte Aranacak Şartlar:
Madde 17- Tescili yapılan veya yapılacak dağcılık kulüpleri ile diğer spor kulüpleri ve
şubelerinde Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Kulüpleri Tescil Talimatı uyarınca tescil için
aşağıdaki şartlar uygulanır. İlan edilen şartlara sahip olmayan, taahhütname ve istenen belgeleri
süresinde vermeyen, Federasyonca belirlenecek tescil ücretini ödemeyen kulüplerin, tescil işlemleri
yapılmaz. Tescil edilen kulüpler; belirtilen şartların herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün
tescili iptal edilir.
Tescil İşlemi İçin Kulüpçe Hazırlanacak Belgeler
Madde 18- Dernekler mevzuatına göre Dağcılık, spor tırmanma ve dağ kayağı faaliyetlerinde
bulunmak amacıyla kurulan derneklerin kulüp olarak tescil işlemi Federasyonca yapılır. Tescil işlemi
için aşağıdaki belgeler iki dosya halinde hazırlanarak Federasyona verilir.
a) Derneğin; dağcılık spor kulübü olarak tescil edilmesi için kulüp tüzüğünün mevzuata uygun
olduğuna dair valilik yazısı ile kulüp tüzüğünün tasdikli örneği
b) Seçilen kulüp renkleri ve logosu veya diğer işareti hakkında valilikten alınan izin yazısı,
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c) Kulüp, kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kuruluyor ise, ilgili
kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
d) Federasyon ile ilgili kanun, tüzük, talimat, yönerge, genelge, tebliğ ve emirlere uyulacağını,
faaliyette bulunulan dağcılık branşında kulübe ait malzemelerin, talep halinde, sigorta ettirilmesi ve
kullanım sırasında doğabilecek zararların karşılanması şartı ile federasyonun emrine tahsis edileceğini
belirten taahhütname.
e) Tescil işlemlerinde taahhüt edilen dağcılık branşlarında görevlendirilecek antrenörler için
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce veya Türkiye Dağcılık Federasyonca verilmiş belgelerin aslı
veya noter tasdikli sureti.
f) Kulübün taahhüt ettiği dağcılık veya alt branşlarına ait çalışmalarının yürütüleceği tesis
hakkında bilgi.
g) Kurucu üyelerin dışında, mevcut en az yedi üye listesinin bildirilmesini
Tescil İşlemleri
Madde 19- Kulüpler, Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı faaliyetlerinde her branş için ayrı
ayrı tescil edilir. Dağcılıkla ilgili tescil için federasyona başvuran kulüplerin dosyalarını incelemek
üzere federasyonca belirlenecek kişilerden bir komisyon kurulur.
a) Komisyon dosyaları üç gün içinde inceler ve eksik belgeleri tamamlatır. Kulübün tescil
edilmesi doğrultusunda hazırlanacak tutanak federasyona sunulur.
b) Federasyonca, komisyondan gelen tutanak doğrultusunda beş iş günü içerisinde tescil
onaylanır.
c) Federasyon başkanının onayından sonra tescil numarası verilerek tescil işlemi tamamlanır.
Spor kulüpleri için tescil numarası "il kodu – 01"den başlayarak takip eden numaraların yazılması
şeklinde verilir.
d) Tescil işlemi tamamlandıktan sonra, Federasyon dosyalardaki belgeleri tasdik ederek birini
kulübe verir ve diğerini saklar.
e) Tescil işlemi yapılan kulüple ilgili bilgiler mülki idare amirliğine bildirilir.
Kulüpler İsim, Renk, Logo, İşaret ve Tüzük Değişikliğinde Yapılacak İşlemler
Madde 20- Tescil edildikten sonra isim, renk veya tüzük değişikliği yapan kulüpler, aşağıda
belirtilen belgeleri iki dosya halinde hazırlayarak federasyona müracaat ederler.
a) Branş iptali veya ilavesi için gerekli belgeler:
1) İptal veya ilaveye ilişkin kulüp yönetim kurulu kararı.
2) Branş çalışmalarının yürütüleceği tesise ilişkin bilgi.
b) İsim değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.
2) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
Kulüpler tescil edildikleri veya isim değişikliği yaptırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre
geçmeden yeniden isim değişikliği yapamazlar.
c) Renk ve ayırıcı işaret değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurul kararı.
2) İl başkanlığının renk veya ayırıcı işaret müsaadesine ilişkin yazısı.
3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
d) Tüzük değişikliği için gerekli belgeler:
1) Değişikliğe ilişkin kulüp genel kurulu kararı.
2) Kulüp tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
3) Kulüp tüzüğündeki değişikliğin mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı.
Başvurular federasyonca oluşturulan komisyon tarafından incelenir ve tescil işlemi sırasında
yapılan işlemler burada da uygulanır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra değişiklikler belirtilerek
düzenlenen bilgi formları, yapılan işlemi açıklayan bir üst yazıyla Federasyona gönderilir (Bilgi
Formu Ek-3).
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İli değişen kulüpler
Madde 21- Kulüplerin bulunduğu ilçe, kasaba ve köyün başka bir il’e bağlanması veya ilçenin il
olması halinde, kulüplerin eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri spor sezonunun bitimine kadar devam
eder.
Kurum, kuruluş ve özel şirketlerin bünyesinde kurularak Federasyonca tescil edilen kulüplerin,
bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde
gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle kulüp merkezleri de yeni il’e nakledilebilir.
Yukarıda sayılan haller dışında kulüplerin hiçbir surette nakilleri yapılamaz.
İhtisas spor kulübü statüsü kazanma
Madde 22- 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve sadece
dağcılık,spor tırmanma ve dağ kayağı branşında faaliyet göstermek üzere bu Talimat uyarınca kayıt ve
tescilleri uygun görülen kulüpler, “İhtisas Spor Kulübü’’ adını alırlar. İhtisas spor kulübünün tescili ile
ilgili işlemler 20 inci maddede belirtilen tescil işlemleri hükümlerine tabidir.
Bu kulüplerin;
a) Dağcılık , spor tırmanma ve dağ kayağı branşlarında faaliyet göstermeleri,
b) Dağcılık , branşlarında en az ikinci kademe antrenör belgesine sahip sözleşmeli antrenör
çalıştırmaları,
c) Dağcılık spor tırmanma ve dağ kayağı branşların da faaliyet giderlerini karşılayacak gelire
sahip olmaları,
d) Faaliyet gösterecekleri tesislere ait tapu, kiralama belgesi veya kullanım hakkını gösterir
belge, zorunludur.
Faaliyet gösterecekleri spor dallarına ilişkin şartlar uygunsa, spor kulüplerinin tescilleri ihtisas
spor kulübüne, ihtisas spor kulüplerinin tescilleri ise spor kulübüne dönüştürülebilir.
Kulüplerin Tescillerinin İptali
Madde 23- Tescil işlemi sırasında taahhüt ettikleri branşta faaliyet göstermeyen, taahhütname
ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan, faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran
veya tescillerinin iptalini gerektiren durumları tespit edilen kulüpler, federasyonca uyarılır.
Uyarıya rağmen söz konusu eksikliklerin giderilmemesi halinde, kulüplerle ilgili komisyon;
a) Taahhüt ettikleri branşların herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın
faaliyette bulunmayan ve yarışmalara katılmayan dağcılık kulüplerinin faaliyet göstermedikleri branş
tescilleri,
b) Taahhüt ettikleri branşların hiçbirinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeretleri olmaksızın
faaliyet göstermeyen ve yarışmalara katılmayan kulüplerin tescilleri,
c) Tescil işlemi sırasında verdikleri taahhütname ve tüzüklerindeki hükümlere uymayan,
faaliyetlerini bilgi formunda gösterdikleri yer dışına aktaran, tescillerinin iptalini gerektiren durumları
tespit edilen kulüplerin, kulüp tescillerinin,İptali konusunda karar alır ve bu kararı Federasyona
bildirir. Federasyon Başkanının onayı ile tescil iptal edilir.
Genel kurul kararı ile feshedilen, kendiliğinden dağılmış sayılan veya mahkeme kararı ile
feshedilen kulüplerin tescilleri iptal edilir.
Tescilleri iptal edilen kulüplerle ilgili olarak dernekler birimine bilgi verilir.
Branş tescili iptal edilen kulüp bir sezon geçmeden o branşta yeni tescil yaptıramaz.
Siyasi Faaliyette Bulunma Yasağı:
Madde 24- Tesciline izin verilen kulüp, her türlü toplantısında ve tesislerinde siyasi faaliyette
bulunamaz. Siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi yardımda bulunamazlar.
Aksine davranan kulüplerin tescilleri iptal edilir.
Federasyon Denetimi:
Madde 25- Federasyon, kulüpleri, ana statüsü ile ilgili mevzuat hükümlerine göre etkinlikler
yapıp yapmadıklarını denetler.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Talimat
Madde 26- 14.02.2007 tarihinde yayımlanan Sporcu, Lisans, Tescil Vize, Transfer ve Kulüp
Tescil Talimatı bu talimatın yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar.
Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 27- Bu talimatta yer almayan konularda, Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.
Geçici Madde 1: 2009 yılı sezonu için talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce vize almış
sporcular yılsonuna kadar vizeli sayılır.
Geçici Madde 2: Bu talimatın yayımlandığı tarihten önce tescilini yaptıran kulüpler tescil
süresi bitimine kadar tescilli sayılır ve Federasyon faaliyetlerine katılabilirler.
Geçici Madde 3: En son 31 Temmuz 2009 tarihine kadar eski lisanslar yeni lisans ile
değiştirilir. Aynı tarihe kadar lisansı olmayanlar yeni lisanslarını bu talimatta belirtilen belgelerle
başvurmaları halinde yeni lisans verilir. Yeni lisans için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen
lisans bedeli alınır.
Geçici Madde 4: Yabancı sporcular hakkında Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.
Yürürlük
Madde 28- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29- Bu Talimat hükümlerini Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.
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TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
SPORCU LİSANSI BİLGİ FORMU
BRANŞI

Kulüp Yetkilisi
İmza/Mühür

DAĞCILIK

T.C.KİMLİK NO
ADI SOYADI
BABA – ANA ADI

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ
CİNSİYETİ

….../……/…..…..

KAN GRUBU
BAY

İLİ

BAYAN

İLÇESİ
KULÜBÜ

SPORCU İMZASI

EV ADRESİ

E-POSTA
…………………………………………………………………………………. Kulübünden
……………………………………………………………….... kulübüne transfer olacağım.
20..…..... sezonunda ilinizde ve diğer illerde kulübümü temsilen resmi müsabakalara iştirak
etmedim. Aksi tespit edildiğinde verilecek cezayı kabul ediyorum.

TAAHHÜTNAME

SPORCU
……/…../ 20……
Adı-Soyadı-İmza

FEDERASYON
……/…. /20…..
Adı-Soyadı-İmza-Mühür

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan sporcunun kulübümüz ile ilgisi kesilmiş olup başka bir
kulübe transferinde sakınca yoktur.
İLİŞİKSİZ BELGESİ
KULÜP YÖNETİCİSİ
……/…../ 20..…
Adı-Soyadı-İmza -mühür

FEDERASYON
……/…. /20…..
Adı-Soyadı-İmza -mühür

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan sporcunun yarışmalara katılmasında sıhhi engeli yoktur.
SAĞLIK İZNİ

VELİ
MUVAFAKATNAMESİ

DOKTOR
……/…. /20…..
Kaşe / İmza
Yukarıda
kimlik
bilgileri
yazılı
olan,
velisi
olduğum
sporcunun
…………………………………. branşında spor yapmasına ve yarışmalara katılmasına izin
veriyorum.
VELİSİ
……/…../ 20..…
Adı-Soyadı-İmza -İmza

FEDERASYON
……/…. /20…..
Adı-Soyadı-İmza -Mühür
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Ek- 7

Tescil Süresi

Serbest Transferde Yaş
Sınırları (Erkek)

Serbest Transferde Yaş
Sınırları (Bayan)

Dağcılık ve Dağ Kayağı

2 Yıl

11 Yaşından gün almış olmalı

11 Yaşından gün almış olmalı

Spor Tırmanış

2 Yıl

8 Yaşından gün almış olmalı

8 Yaşından gün almış olmalı

Branşlar
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