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Amaç
Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı, Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı sporu yapacak
kişiler ile bu branşların yarışmalarına katılacaklarla 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-(1)Bu Talimat, Türkiye Dağcılık Federasyonu, tescilli spor kulüpleri, özel
Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı eğitimi veren merkez ve tesisleri, eğitim-öğretim
kurumları ile bu sporları yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil, vize ve transfer
işlemlerine ilişkin usul ve esasları ile Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından tescilleri yapılan
ve yapılacak Dağcılık kulüpleri ile şirketlerin ve diğer spor kulüplerinin Dağcılık şubelerinin
kayıt ve tescillerini kapsar.
Dayanak
Madde 3-(1) 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 -(1) Bu Talimatta geçen;
a)Bakanlık
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,
b)Genel Müdürlük
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
c)Genel Müdür
:Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
d)Federasyon
:Türkiye Dağcılık Federasyonunu,
e)Federasyon Başkanı :Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını,
f)İl Müdürlüğü
:Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
g)İl Müdürü
:Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
h)Spor kulübü
:Federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
ı)Lisans
:Dağcılık Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışmalarına katılacaklara
verilen onaylı belgeyi,
i)Tescil
:Dağcılık Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışmalarına katılacakların
ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,
j)Vize
:Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması
işlemini,
k)Transfer
:Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
l)İlişiksiz belgesi
:Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin
kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi, ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Lisans,Tescil,Vize ve Transfer
Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışmalarında lisans uygulaması
Madde 5-(1) Düzenlenen Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışmalarına
katılabilmek için, bu Talimat, hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon
Federasyona vize ettirilmesi zorunludur (EK–1). Federasyon 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.
(4) Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulüpten istifa ederek, bireysel sporcu lisansı
çıkarmak isterlerse, tescil sürelerini beklemeksizin bireysel sporcu lisansı çıkarabilirler.
(5) Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra bireysel sporculuğa dönen ve o sezonda tekrar
başka bir kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular, eski kulübüne, öngörülen ilişiksiz
belgesi bedelini ödeyerek, tescil süresini beklemeden kulüp lisansı çıkarabilirler. Ancak, resmi
yarışmalar için, son liste bildirim tarihi ile bu tür yarışmaların bitimi ve yarışmanın Federasyon
tarafından tescil edilmesi arasında geçen sürede, bu tür transfer yapılamaz. Bu süre içerisinde
bir kulübün ana listesinde bulunan sporcular yarışmamış olsalar bile bir başka kulübe transfer
olamazlar. Bu sürenin hangi tarihleri kapsayacağı her sezon Yönetim Kurulu tarafından
saptanır.
(6) İlişiksiz belgesini kulübün vermemesi durumunda veya kulüpten istifa ederek bireysel
lisans çıkaran ve tekrar bir kulübe dönmek isteyen sporcuların ilişiksiz belgesi bedelleri,
doğrudan Federasyon ana hesabına yatırılarak, ilişiksiz belgesi Federasyon tarafından verilir.
Eski kulüp, hesap numarasını bildiriminden itibaren üç iş günü içinde ilişiksiz belgesi bedeli
kulübün hesabına aktarılır.
(7) Sporcunun bağlı bulunduğu spor kulübünde Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı
branşı var ise, bir başka kulüp adına sporcu lisansı çıkaramaz.
(8) Bulunduğu kulüpte Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı branşı olmayan sporcular,
kulüplerinden ilişkilerini kesmeden ve kulüplerinin izni ile Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ
Kayağı branşı olan bir kulüpte veya bireysel olarak sporcu lisansı çıkarabilir.
(9) Kulüp sporcusu iken bireysel sporcu olan ya da bireysel sporcu iken bir kulübün
sporcusu olanlar ile transfer olarak bir başka kulübün sporcusu olan sporcuların eski lisansları il
temsilcilikleri tarafından alınarak federasyona gönderilir ve her defasında lisans tescil bedeli
tahsil edilir.
Lisans işlemleri
Madde 6-(1) Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı branşında lisans çıkarmak için
gerekli asgari yaş onbirdir.
(2) Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte ildeki il temsilciliğine
başvurması gereklidir. Belgelerin kulüp veya sporcu tarafından doğru olarak doldurulması
koşuldur. Bu belgeler banka dekontu ile birlikte il temsilcisi tarafından tasdik edilmek üzere
federasyona gönderilir.
(3) Lisans tescil ve vize bedeli her yıl Federasyon tarafından belirlenir.
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
b) Kulüp lisansı için üç, bireysel sporcu lisansı için iki adet fotoğraf, (Resimlerin kıyafet
yönetmeliğine uygun olması)
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c) Kulüp sporcularından 18 yaşından küçükler için veli izin onayı; (tescil fişinin arkasını
veli imzalayacak ve kulüp yetkilisi onaylayacak,)
ç) Ferdi sporcularda 18 yaşından küçük sporcuların bizzat il spor temsilcisine gelerek
imza atması gerekmektedir.
d) Kulüpler ve ferdi sporcular il Temsilciliklerinden boş lisans alacaklardır. Kulüp
sporcuları İki adet tescil fişi, ferdi sporcular ise 1 adet tescil fişi dolduracaklardır.(EK–2)
Lisanslar daktilo ile nüfus cüzdanındaki bilgilere göre doldurulacaktır.
e) Sağlık muayenesi olması,
f) Kulüp lisansı için tescil fişlerinin kulüp yetkilisince imzalanıp mühürlenmesi,
(4) Sporcuların lisans numarası, sporcunun T.C.Vatandaşlık numarasıdır ve bu numara
değişmez. Sporcuların hangi ilden lisans aldıkları ve diğer bilgileri Federasyon ve il
temsilcilikleri tarafından otomasyon sisteminden izlenebilir.
(5) Sporcu tescil fişlerinin bir örneği kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir örneği il
temsilciliğinde saklanır, bir örneği de Federasyona gönderilir.
(6) Lisanslarını yıpratanlar, kaybedenler, lisans bedeli ödendi belgesini göstermek kaydıyla,
herhangi bir il temsilciliğine başvurup kimliklerini göstererek lisanslarını ücretsiz olarak
yenileyebilirler.
Vize işlemleri ve sezon tespiti
Madde 7-(1) Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı yarışmalarına katılacak sporcuların,
lisanslarını her sezon il temsilcilikleri aracılığı ile Federasyona vize ettirmeleri zorunludur.
Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı sezonu başlangıç tarihi 01 Ocak, bitiş tarihi 20
Şubat’tır. Vize işlemleri bu tarihler arasında yapılır. Vizesini yaptırmayan sporcular
Federasyonun düzenleyeceği hiçbir Dağcılık faaliyetine katılamazlar.
(2) Vize işlemleri için eski lisansın il temsilciliğine ibrazı gereklidir.
Sporcuların transfer işlemleri
Madde 8-(1) Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Talimatta belirtilen
koşullara uyarak başka bir kulübe transfer olabilirler. Transfer süresi her sezon için Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.
(2) Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve
serbest kalan sporcular, sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi,
sezon sonunu beklemeden, bir başka kulüp adına lisans çıkarabilirler.
(3) Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular, ilk üç ay içerisinde bu belgeleri
bağlı bulundukları il temsilcilikleri aracılığı ile federasyona onaylatmak zorundadırlar. Aksi
durumda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar 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-Sporcu, spor kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi ve il temsilcisinin onaylayacağı
taahhütname ile transfer olabilir (EK–3). Sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş
olması, o lisans ile bireysel yarışmalarda oynamış olması, transfer olmalarına engel değildir.
2-Bu şekilde transfer olacak sporcunun, transfer olduğu sezon içerisinde resmi
yarışmalarda, ana listede yer almamış, yarışmaya katılmamış, olması şarttır. Gerekli şartları
sağlayan sporcular bu Talimat hükümleri doğrultusunda transfer olabilir.
3-Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;
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1) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin onayı,
2) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK–4).
3) Transfer olacağı sezonda ulusal maçlar hariç, kulüplerin katıldığı resmi yarışmalarda
ana listede yer almadığına dair il temsilciliğinden alınacak taahhütname.
b- Serbest transfer işlemleri:
1-Tescil süresini tamamlamış, bir yıl süre ile vizesi yapılmayan veya 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 yarışmaların, en az
bir yarışmasında yer alması gerekir. Aksi durumda sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödeyerek,
resmi yarışmaların bitiminde, Federasyonun belirlediği tarihten sonra serbest transfer hakkı elde
eder. Bu usul, yabancı uyruklu sporcular için de aynen uygulanır. Ancak, yarışmaların statüsü
içerisinde, yabancı uyruklu sporcular için konulan yarışma sınırları dikkate alınarak belirlenir.
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.
3-Bu durumdaki sporcuların transfer işlemleri bu Talimatın 5 inci maddesinin 5 inci ve 6
inci paragrafları hükümleri doğrultusunda yapılır.
4- Serbest transferlerde yukarıda belirtilen koşullara uyarak aşağıdaki belgeler istenir:
1) Kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi: Bu ilişiksiz belgesi il temsilciliğince
onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu koşullara uyan sporcularına tüm işlemleri
tamamlanmış olmasına rağmen, ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu talimatın 5.maddesi 6.
paragrafında belirtilen usule göre ilişiksiz belgesi Federasyon tarafından düzenlenir.
2)Transfer olacağı sezonda ulusal yarışmalar hariç, kulüplerin yarıştığı resmi takım
yarışmalarında yer almadığına dair sporcunun imzaladığı ve il temsilcisinin onayladığı
taahhütname.
c - Fakülte Veya Yüksekokul kazanmak ya da Yatay Geçiş Yapmak Suretiyle Yapılan
Transfer İşlemleri
1- Tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, Zorunluluk nedeniyle: İl
değiştirecek sporcular, 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-Fakülte veya yüksekokul kazanmak ya da yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak
transferlerde;
1)Fakülte veya yüksekokula kesin kayıt ya da yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,
2)Federasyonca sezon başlangıcında belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne
yatırıldığına dair belge istenir.
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Yaş düzeltmeleri
Madde 9-(1)Tescil, vize ve transferler işlemlerinde sporcuların yaş düzeltmeleri kabul
edilmez. Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında Federasyonun onay tarihi esas alınır.
Yaş düzeltmesi işlemlerinde nüfus müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.
İlişiksiz belgesi bedelinin saptanması
Madde 10-(1) İlişiksiz belgesi bedelleri Federasyon tarafından sezon başlangıcında
belirlenir ve bununla ilgili esaslar Federasyonca duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun
eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında
hangi kulüp için verildiği şerhi ile başkaca bir koşul koyamazlar.
Yabancı uyruklu sporcuların lisans tescil vize ve transfer işlemleri
Madde 11-(1) 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.
Silah altına alınan sporcular
Madde 12-(1) Muvazzaf subay, astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil
kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri, mensup oldukları askeri
okullar, Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve
Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bu sporcuların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir.
Kulüplerin haricinde, bireysel olarak lisans çıkarmak isteyenler, bağlı oldukları
komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve
kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü
faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak
karşılaşmalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan
sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge
aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak, başka bir kulübe gitmek
istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır.
(2) Muvazzaf subay, astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde
tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri, federasyon yarışmalarına katılmak
istemeleri durumunda, birlik veya okullarından alacakları katılım belgesi ile yarışmalara
katılabilirler. Bu sporculara lisansları bedelsiz verilir.
Birleşen ve isim değiştiren spor kulüpleri
Madde 13-(1) Birleşen ve isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve
ismini değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.
Kulübü kapanan ve branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları
Madde 14-(1) Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest
kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış
olsalar dahi, sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler.
(2) Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz. Ancak, sporcuların, kulübün
kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.
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Gerçek dışı belge ve bildirimde bulunanlar
Madde 15-(1) Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk
vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgilerinin doğru
olmaması halinde, buna neden olan sporcu, veli, kulüp yöneticisi ve görevlileri hakkında cezai
işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisanslı oldukları halde bu
durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporculardan, bireysel
lisanslı ise, ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulüplerin Tescili
Kulüp isimleri :
Madde 16-(1) 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.
(2)Kulüpler, kuruluşları itibari ile 5253 sayılı Dernekler Yasası çerçevesinde oluşumlarını
tamamlarlar.
a)Aynı kulüp ismi, aynı ilde birden fazla kulüp tarafından alınamaz ve kullanılamaz.
b)Herhangi bir nedenle kapanan veya kapatılan kulüplerin isimleri Dernekler yasası uyarınca
yeniden kullanılmaz.
c)Kulüplerin tescil işlemleri Dağcılık Federasyon tarafından yapılır. Tescil edildikleri veya
isim değişikliği yaptıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeden o sezon içinde isim değişikliği
yapamazlar.
Dağcılık kulüplerinin renk ve amblemleri:
Madde 17-(1) Kulüpler, kullanacakları renk ve amblemleri seçmekte özgürdürler.
(2) Kulüpler, il karma takımlarının ayırıcı işareti olan ay-yıldızı kullanamazlar.
Tescil edilecek kulüplerde aranan ölçütler:
Madde 18-(1) Tescili yapılan ve yapılacak dağcılık kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin
Dağcılık şubelerinde, Bu talimat hükümleri uygulanır. İstenilen ölçütlere sahip olmayan,
taahhütname ve istenen belgeleri süresinde vermeyen, Federasyonca belirlenecek tescil ücretini
ödemeyen kulüplerin tescil işlemleri yapılmaz. Tescil edilen kulüpler, belirtilen ölçütlerin
herhangi birini sonradan kaybeder ise o kulübün tescili iptal edilir.
Tescil için gerekli olan belgeler:
Madde 19-(1) Kulüp tüzüğünün mevzuata uygun olduğuna ilişkin valilik yazısı ile kulüp
tüzüğünün aslı ve fotokopisi,
(2) Kulüp, kamu kurum ve özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bağlı bulundukları
Bakanlık veya tüzel kişiliği bulunan Genel Müdürlükten alınmış izin belgesi gereklidir.
(3) Spor Kulübü 2 adet tescil taahhütnamesini daktilo veya bilgisayar ile dolduracaktır.
(4) Bilgi formu 3 adet olarak daktilo veya bilgisayar ile doldurulacaktır.
(5) En az yedi kişilik üye listesi (kurucu üyelerin dışında)
(6) Yeni tescil olacak kulübün adı, forma rengi, açılacak branşların isimleri karar defterinde
belirtilecektir. ( Karar defterinin fotokopisi)
(7) Kulüpte görev yapacak antrenör veya çalıştırıcıların isimlerini antrenör belgelerinin ve
antrenörlerle yapılan sözleşmenin fotokopisi,
(8) Kulüp kurmak istediğine dair bildirim dilekçesi,
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Tescil için uygunluk belgesi:
Madde 20-(1) Kulüplerin tescil başvuruları Federasyonumuz tarafından incelenir,
durumlarına göre tescili uygun görülen kulüpler için bilgi formu düzenlenir.
Yarışmalara katılma zorunluluğu:
Madde 21-(1) Tescillerine izin verilen kulüpler, Dağcılık Federasyonu, kulüpler, diğer
kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalara katılabilirler.
Vize işlemleri:
Madde 22-(1) Kulüpler her yıl liglere veya Federasyon tarafından tanımlanan dengi
yarışmalara katılmak için vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Bu tür yarışmalara
katılacağını bildirdiği halde mazereti olmadan katılmayan, yarışmalardan çekilen kulüpler,
katılmadıkları kategoride bir sonraki yıl bu tür yarışmalara alınmazlar.
Yönetim kurullarının bildirilmesi ve kulübü temsil yetkisi:
Madde 23-(1) Kulüpler, yönetim kurullarını ve değişiklikleri (Ev ve iş adresleri, telefon ve
faks numaralarının yazılı olduğu yönetim kurulu isim listesi) onbeş gün içerisinde Federasyona
bildirmek zorundadırlar.
Kulübün yer değiştirmesi:
Madde 24-(1) Kulübün bulunduğu ilçenin başka bir ile bağlanması veya ilçenin il olması
halinde, kulüpler devam eden sezonun bitimine kadar faaliyetlerine devam ederler.
(2)Kamu kurumları ve özel kuruluşların bünyesindeki Dağcılık kulüpleri, merkezlerinin
başka bir ile alınması halinde, tüzüklerinde değişiklik yapmak suretiyle, kulüp merkezleri de
nakledilebilir.
Siyasi faaliyette bulunma yasağı:
Madde 25-(1) Tescillerine izin verilen kulüpler her türlü toplantılarında ve tesislerinde
siyasi faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerden maddi yardım alamazlar ve onlara maddi
yardımda bulunamazlar.
(2) Aksine davranan kulüplerin tescilleri iptal edilir.
Federasyon denetimi:
Madde 26-(1) Federasyon, kulüpleri 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa, Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü ile ilgili
mevzuat hükümlerine göre etkinlikler yapıp yapmadıklarını denetler. Aykırı durumların
saptanması halinde, kulüp uyarılır. Devamı halinde ise kulübün tescili iptal edilir.
İsim ve renk değişikliği yapılabilmesi, birleşen kulüpler:
Madde 27-(1) İsim ve renk değişikliği yapmak isteyen kulüpler ile tüzük değişikliği
yapacak ve birleşecek kulüpler, kuruluşları ile ilgili yasanın ve Talimat, hükümleri
doğrultusunda belirtilen evrak ve belgeleri sağlamak zorundadırlar.
(2) İsim değişikliğinde istenecek belgeler;
(a) İsim değişikliğine ilişkin dilekçe,
(b) İsim değişikliğine ilişkin kulüp genel kurul kararı,
(c) Kulüp tüzüğünün değiştirilen maddesinin mevzuata uygun olduğuna dair valilik yazısı,
(d) Kulüp bilgi formu bilgisayar veya daktilo ile 3 adet doldurulacaktır.
(3) Renk değişikliği için istenilen belgeler;
(a) Renk değişikliğine ilişkin dilekçe,
(b) Renkle ilgili değiştirilen tüzük maddesinin uygunluğuna ilişkin valilik yazısı,
7

(c) Kulüp bilgi formu bilgisayar veya daktilo ile 3 adet doldurulacaktır.
(4) Birleşme; aynı sezondaki yarışmalara veya federasyon tarafından tanımlanan dengi
yarışmalara katılan kulüpler arasında olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Sözleşme
Madde 28-(1) Kulüpler, sporcularıyla, sözleşme imzalayabilirler. İmzalanan bu
sözleşmenin bir örneği Federasyona gönderilir.
Talimatta yer almayan konular
Madde 29-(1) Bu Talimatta yer almayan konularda, Yönetim Kurulu karar vermeye
yetkilidir.
Yürürlük
Madde 30-(1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31-(1) Bu Talimat, hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.
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EK-1

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
SPORCU LİSANS BELGESİ ( GEÇİCİ )
Adı Soyadı

İli

D.Yeri Tarihi
Baba Adı

Lisans İli

……./……/..…
TC Vatandaşlık No İlçesi

Cinsiyeti

Kan Grubu

Lisans No

E( ) K( )

fotoğraf

Mah./Köy

Cilt/Aile/Sıra
/

/

Kulübü
Geçerlilik
..../…./200…
……/…../200…

Ev Adres ve
telefonu

DÜZENLEYEN
……./……../…….
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EK - 2
TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
SPORCU LİSANS TESCİL BELGESİ
Adı Soyadı

Fotoğraf
(tel zımba
kullanmayınız,
TDF ye
gönderilecek
Örneği
mühürlemeyiniz)
Cilt/Aile/Sıra

İli

D.Yeri Tarihi

……./……/…..…
TC Vatandaşlık No İlçesi

Baba Adı

Lisans İli

Cinsiyeti

Kan Grubu

Lisans No

Mah./Köy

E( ) K( )

/

/

Vergi Dairesi
Ve Vergi
Kimlik No

Kulübü
Lisansı Hangi
Banka
Şubesinden
alacağı
Ev Adresi ve
TEL.
Okulu
E- Posta

..../…./200…
…/…./200…

Geçerlilik

Makbuz seri
ve no ve

SAĞLIK BİLDİRİMİ: Dağcılık sporu yapmaya engel bir durumumun olmadığını bildiririm.

SPORCU

VELİ

KULÜP YÖNETİCİSİ

İL TEMSİLCİSİ

İmza

imza

İmza-kaşe

…./…./200…
imza-mühür
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EK - 3
TAAHHÜTNAME
Adı Soyadı

İli

D.Yeri Tarihi
Baba Adı

Lisans İli

……./……/19…
Lisans No

İlçesi
Mah./Köy
Cilt/Aile/Sıra

……………………………………………….Kulübünden
kulübüne transfer

……………………………

olacağım. 20…../20….. sezonunda ilinizde ve başka illerde kulübüm adına lig

veya benzeri resmi

takım yarışmalarında

yarışmaya katılmadığımı, maçlarda oynamadığımı

bildiririm. Aksi saptandığında TDF Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacağını
biliyorum.

SPORCU
……/…../ 20…

İL TEMSİLCİSİ
……/…../ 20…

Ad-Soyad-imza

Ad-Soyad-imza-mühür
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EK - 4

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
SPORCU İLİŞİKSİZ BELGESİ
Adı Soyadı
D.Yeri
Tarihi
Baba Adı

İli
……./……/……
Lisans İli
Lisans No

İlçesi
Mah./Köy
Cilt/Aile/Sıra

Lisans İlk
Tescil
Tarihi

Kulübü

Yukarıda kimlik belgileri bulunan sporcumuzun kulübümüz ile ilgisi kesilmiş olup
başka bir kulübe transferinde sakınca yoktur.

KULÜP YÖNETİCİSİ
……/…../ 20…

İL TEMSİLCİSİ
……/…. /20….

Ad-Soyad-imza-mühür

Ad-Soyad-imza-mühür
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