TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
ETİK KURUL TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç ve kapsam
Madde1
Türkiye Dağcılık Federasyonunun, spor camiasının ve ilgili tüm bireylerin uyması gereken
etiği en üst düzeyde tutarak, yaşanacak olumsuzlukları en alt düzeye düşürebilmek amacıyla:
dağcılık sporu alanında;




















Öncelikle sporcuların/katılımcıların korunması,
Sporu kişisel ihtiraslardan uzaklaştırma,
Çıkar çatışmasından kaçınma,
Saygınlık,
Güven,
Saygı,
Gelişen olumsuz durumları ve görevleri çıkar sağlamak için kullanmama,
Gerçek dışı beyanlarda bulunmama,
Yetkinlik ve meslekî özen,
Federasyon ve kulüp mallarının doğru kullanımı,
Saydamlık,
Tarafsızlık,
Nesnellik,
Eşitlik,
Dürüstlük,
Hesap verebilirlik,
Sporcu/katılımcı yararını her anlamda gözetme,
Etkinliklerde çevrenin korunması,
Sporun geleceğini gözetme

gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere etik kurulunun kuruluş,
görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Tanımlar
Madde 2
Bu Talimatta geçen
Ana Statü

: Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü
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Başkan
Federasyonu
Kurul
Yönetim Kurulu
Disiplin Kurulu
ifade eder.

: Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını
: Türkiye Dağcılık Federasyonunu
: Türkiye Dağcılık Federasyonu Etik Kurulunu
: Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu
: Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulunu

Kuruluş
Madde3
Kurul, tercihen biri hukukçu olmak üzere, dağcılık camiasıyla ilgili en az 3 en fazla 7 kişiden
oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Görevleri ve çalışma esasları
Madde 4
4.1 Görevleri
Kurul, dağcılık spor etkinliği yürütülürken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla
re’sen veya diğer yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak
sonucu yönetim kuruluna bildirmek, dağcılık sporunda etik kültürünü yerleştirmek üzere
çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmakla görevli
ve yetkilidir.
4.2. Çalışma Esasları
Kurul, yasalara, Ana Statü Hükümlerine, Federasyon çalışma programı ve hedeflerine uygun
çalışır.







Kurul, etikle ilgili konularda Ana Statüdeki görevler ve yetki konusundaki
belirlemeler ışığında Başkana sorumlu olarak çalışır. Başkanın gerekli görmesi
halinde, yönetim kurulu ile kuruldan veya kuruldan sorumlu yönetim kurulu üyesi
görevlendirmesi yapabilir.
Kurulun alacağı kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar Başkanın teklifi ile yönetim
kurulu kararı haline getirilince bağlayıcı hüküm ifade eder.
Kurul ilk toplantıda başkan seçimi yapar. Yılda en az 3 toplantı yapmak zorundadır.
İlk toplantıda görev bölüşümü, çalışma esasları, toplantı yer ve zamanlarını
belirleyerek Federasyona bildirir.
Mazeretsiz üst üste 2 toplantıya katılmayan kurul üyelerinin görevi Başkanın talebi
üzerine yönetim kurulu kararı ile sona erdirilir.
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Kurul üyelerinin çoğunluğu sağlandığında toplantı gerçekleştirilir.
Başkan toplantılara katıldığı takdirde kurula başkanlık eder.
Kurulun toplantıları yönetim kurulunca tasdik edilen karar defterlerine yazılarak imza
altına alınır. Alınan kararlar Federasyona yazılı olarak bildirilir. Görev sürelerinin
sonunda da karar defterleri Federasyon Genel Sekreterliğine teslim edilir.
Kurul çalışma programını yıllık olarak hazırlayarak Başkana verir. Aylık raporlarla da
çalışmalar konusunda bilgilendirir.
Kurul görev sahalarına giren konularda proje ve bütçe taleplerini bütçe
hazırlanmasından en az 4 ay önce Başkana yazılı olarak verir.
Kurul dağcılık spor dalına ilişkin ilke, hedef ve politikalar konusunda Federasyona
yazılı olarak yıllık görüş verir.

Başvuru
Madde 5
Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunulduğu iddiasıyla; Federasyon kapsamına
giren tüm etkinliklerle ilgili olan herkes, kurula başvurabilir. Değerlendirme sonucu alınan
karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. Ancak, karalama amacı güden, haklı bir
gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular
değerlendirmeye alınmaz.
Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan
uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği
anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Eğer kurul tarafından, başvuru dikkate alındıktan
öncesi veya sonrası şikayet ya da ihbarın disiplin kurulunca araştırıldığı/araştırılmakta olduğu
anlaşılırsa, kurulu bu konu hakkındaki tüm işlemleri durdurur ve kuruldaki tüm bilgi ve
belgeyi disiplin kuruluna teslim eder.
İnceleme ve araştırma
Madde 6
Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlâl edilip
edilmediği çerçevesinde yürütür. Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan
başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç üç ay içinde sonuçlandırmak
zorundadır.
Kurul, başvuruya konu işlem ya da eylemi gerçekleştirenlerin, etik davranış ilkelerine aykırı
işlem veya eylemi olup/olmadığını tespit etmesi ve bu kararını kesinleştirmesi halinde,
inceleme ve araştırma sonucunu gereği olarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Bilgi ve belge isteme
Madde 7
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Dağcılık spor etkinliği yürütülürken etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla resen
veya diğer yapılan başvurularda, başvuranlar; konusu ile ilgili olarak kurulun istediği bilgi ve
belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, ilgili tarafları çağırıp bilgi ve belge alma, isteme
yetkisine sahiptir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük süresi
Madde 8
Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür.
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