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BÖLÜM –I
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR
A. AMAÇ
Bu yönetmelik, kulübün, kulüp içindeki kolların ve grupların çalışmalarını, bunların
sevk ve idaresi ile diğer sorumlulukları belirler.
Eğitim, Kamp, Yaz Dağ Yürüyüşleri ve Yaz Arazi Yürüyüşleri, Kış Dağ Yürüyüşleri
ve Kar Yürüyüşleri, Tırmanışları (Spor Tırmanış, Kaya Tırmanışı, Buz Tırmanışı, Yüksek
Dağ Tırmanışı) ve Dağ Kayağı faaliyetleri bu yönetmelik çerçevesinde düzenlenir.
B.KAPSAM
Bu yönetmeliğin kapsamına kulübün kuruluş şemasındaki tüm kollar ve birimler ile
kulübün amaçları doğrultusunda, irtibatlı olduğu tüm kurum ve kuruluşlar ile bunların
etkinlikleri girer.
C.TANIMLAR
1. Dağcılık: Yürüyüşçülük, Kampçılık, Dağ Kayağı ve Tırmanıcılık (sportif amaçlı
tırmanış, kayada, karda veya karda-buzda dağcılık teknikleri kullanılarak yapılan tırmanışları)
öğelerini içeren spor dalıdır.
2. Dağcı: Dağcılık tanımında yerini bulan, kayada, karda, buzda tırmanışlar yaparak
veya bu tekniklerden bir tanesini kullanarak amaçladığı zirveye ulaşan kişiye Dağcı denir.
3. Eğitim: Bir kimseye bilgi ve görgü vererek hedeflenen amaca göre hazırlamaktır.
4. Etkinlik: Kulübümüzün amaçlarına uygun olarak yapılan çalışmaların tümüne
verilen addır.
5. Ekip Başkanı: Temel Eğitim, Gelişim Kursları ve Liderlik Seminerini bitirdikten
sonra teorik ve pratik şekilde, zihinsel ve bedensel olarak bir dağcılık ekibini yaz-kış
koşullarında organize ederek tüm sorumluluğunu yüklenip, amaçlanan hedefe ulaşmasına ve
dağcılık ekibinin yaşamsal risk faktörünü doğru olarak değerlendirip her türlü tedbiri
alabilecek özelliklere sahip kişidir.
6. Eğitmen Dağcı: Temel Dağcılık Eğitim ve Gelişim Kursları’nı başarı ile bitirip
açılacak kurslarda eğitmenlik yapabilme özelliklerine ve deneyimine sahip olan dağcıdır.
7. Rehber Dağcı: Temel Dağcılık Eğitim ve Gelişim Kursları’nı başarıyla bitirmiş ve
etkinlikte izlenecek rotayı en iyi bilen ve beraberindeki dağcıları güvenlik içinde bu rotada
yürütebilecek ve varış noktasına ulaştırabilecek dağcıdır.
8. Günlük Yürüyüş Rehberi: Temel Dağcılık Eğitimleri’ni başarıyla bitirmiş ve
günlük yürüyüşlerde izlenecek rotayı en iyi bilen ve beraberindeki yürüyüşçüleri güvenlik
içinde bu rotada yürütebilecek ve varış noktalarına ulaştırabilecek dağcıdır.
9. Yıllık Ana Çalışma Planı (Y.A.Ç.P.): Bir yıl içinde Kulübümüz üyelerini eğitmek
ve geliştirmek amacıyla yapılacak olan tüm eğitim ve etkinlik programlarının
uygulanabilmesi için hazırlanan plandır.
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10. Program: Uygulanacak eğitim ve etkinliklerin zamanlamalı olarak; insan gücü,
malzeme ve zorluk dereceleri ve bunların maliyet yönleriyle birlikte ele alınma şeklidir.
D. Kuruluş Şemasında bulunan Kısım, Kol ve Birimlerin tanımları ve sorumluluklarıyla ilgili
bilgiler ait oldukları bölümlerinde açıklanmıştır. Her Kısım, Kol ve Birim’in çalışma usulleri,
bu unsurların teşkil edilmesinden sonra, kendilerince taslak yönergeler halinde hazırlanır ve
bu yönergeler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben İDADİK Yönetmeliği’nin EKİ olarak
yayınlanır.
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BÖLÜM – II
KURULUŞ, SORUMLULUKLAR, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
A.KURULUŞ
Bak Ek 1.
B.SORUMLULUKLAR, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
1. Başkan: Kulüp Kuruluş Şeması’ndaki Kurul, Kısım, Kol ve Birimler’in tüm
çalışmalarından sorumlu olan, seçilmiş kişidir.
2. Başkan Yardımcısı: Başkan’ın
sorumluluğunu yüklenen seçilmiş kişidir.

bulunmadığı

zamanlarda

Kulüp’ün

tüm

3. Teknik Kurul :
(a) Tanım: Kulübün amaçları doğrultusunda eğitim ve etkinliklerin belirli bir
sistem içerisinde olumlu ya da olumsuz yönlerini araştırarak olayları çağdaş bilgi ve teknoloji
düzeyinde değerlendiren ve teknik yönden öneriler sunan bir kuruldur.
(b) Görevleri:
(1) Kulübün amaçlarına uygun olarak Kuruluş Şemasındaki kolların çalışma
alanlarındaki teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları inceleyerek gerekli önerileri hazırlamak,
(2) Yıllık Ana Çalışma Planı (Y.A.Ç.P.) çerçevesinde tüm etkinliklerin nasıl
olması gerektiği hakkında görüş belirtmek,
(3) Bu etkinliklerde görevlendirilecek ekip başkanı, rehber ve sporcuların
özelliklerini belirlemek,
(4) Uygulanmış etkinliklerin raporlarını inceleyerek olumlu ya da olumsuz
sonuçları tespit etmek ve bu konuda önerilir getirmek,
(5) Kulüp adına alınacak dağcılık ve doğa sporları malzemelerinin
özelliklerini tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na gerekli önerileri yapmak,
(6) Başarılı sporcular için ödüllendirmede dahil olmak üzere gereken
önerileri yapmak.
(c) Teknik Kurulun Oluşturulması: Kulüp Başkanı, Başkan Yardımcısı, Eğitim
ve İdari Plan Kısım Amirleri, Dağcılık ve Doğa Sporları Kol Başkanları ile Yönetim
Kurulu’nca seçilmiş 4(dört) üye ile birlikte 10(on) üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu’nca seçilen 4(dört) üye aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
(1) En az beş yıllık Yüksek İrtifa Dağ Tırmanıcılığı deneyimine sahip
olmak.
(2) Yaz ve Kış Dağcılığı (Yürüyüş, Kampçılık, Tırmanıcılık) konularındaki
tüm temel ve gelişim eğitimlerini başarıyla bitirmiş, tercihen bu tür etkinliklerde ekip
başkanlığı ve rehberlik sorumluluğunu almış olmak.
(3 )Her iki koşul aynı anda sağlanamadığı takdirde Yönetim Kurulu en az
bir koşulu sağlayan üyeler içinden görevlendirme yapar.
4. Eğitim Plan Kısmı
(a) Tanım: Kulübün amaçlarına uygun olarak yapılacak dağcılık ve doğa sporları
etkinliklerinin kapsamını, uygulama şeklini ve zamanını, Y.A.Ç.P. na göre Kulüp içindeki ve
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dışındaki yetkili kademe ve makamlarla koordine eden uygulamaya ait çalışma ilkelerini
saptayan ve uygulamaya koyan kısımdır.
(b) Görevleri:
(1) Kulübün dağcılık ve doğa sporları etkinliklerinde çalışma ilkelerini
saptamak,
(2) Kulübün Y.A.Ç.P. nı hazırlamak ve her yılın Ocak ayında yayımlamak,
(3) Y.A.Ç.P. daki etkinliklerin uygulanması için ilgili birimlerle gerekli
düzenlemeyi yapmak,
(4) Kulübün yurt içi ve yurt dışı dağcılık ve doğa sporları etkinliklerini
planlamak ve bu etkinliklere katılacak sporcuları tespit etmek ve önermek,
(5) Kulübün Yaz ve Kış Temel Dağcılık ve Gelişim Eğitim programlarını
hazırlamak, eğitmenleri ve eğitim araçlarını organize etmek.
(c). Oluşturulması: Eğitim Plan Kısmı, Yönetim Kurulu içinden atanmış, bir
Kısım Amiri ve iki yardımcı üyeden oluşur.
5. İdari Plan Kısmı:
(a) Tanımı: Kulübün amaçlarına uygun olarak yapılacak tüm etkinliklerin gereği
olan para, araç ve gereçlerini teminini düzenleyen birimdir.
(b) Görevleri:
(1) Kulüp etkinlikleriyle ilgili tüm idari planlamayı yapmak,
(2) Bu etkinlikler için gerekli personel-araç-gereç ihtiyacını değerlendirmek,
(3) Kulübün gelirlerinin toplanmasından ve Yönetim Kurulu karar ve
talimatları doğrultusunda sarfından sorumlu olmak,
(4) Araştırma-Geliştirme çalışmalarını planlamak,
(5) Kulüpçe yayınlanacak bülten ve dergilerin amaca uygun olarak
yayımlanmasını sağlamak.
(c) Oluşturulması: İdari Plan Kısmı, Yönetim Kurulu içinden atanmış bir Kısım
Amiri ve iki yardımcı üyeden oluşur.
(d) Ana Birimleri:
(1) Depo Malzeme: Kulübün sahip olduğu teknik-idari-sosyal, malzemearaç-gereçlerin muhafazası, bakımı ve kullanımının kontrolünden sorumludur. Bu husus kendi
talimatı çerçevesinde uygulanır.
(2) Saymanlık: Kulübün gelirlerinin toplanması ve sarfının muhasebesini,
mevcut kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygulamaktan sorumludur.
(e) Alt Birimleri:
(1) AR-GE
(aa)Tanım: Dağcılık ve doğa sporları konusunda Türk ve Dünya
dağcılığındaki gelişmeleri ve bu doğrultuda üretilen teçhizat ve malzemeler ile bunlara ait
yayınları değerlendiren ve sonuçlarını ilgili birimlere kazandıran, yeni metot ve teknikleri
geliştirme gayretleri içinde olan birimdir.
(ab) Görevleri: Tanım maddesinde açıklanmıştır.
(ac) Oluşturulması: Tanıma uygun özellikleri taşıyan ve Yönetim
Kurulu’nca atanmış bir Kısım Amiri ve bir yardımcıdan oluşur. Gerektiğinde AR-GE
çalışmalarında tüm kulüp üyelerine görev verilebilir.
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(2) YAYIN KURULU
(aa) Tanım: Kulübe ait teknik dağcılık ve doğa sporları konularını
içeren belgelerin hazırlanmasından sorumlu kuruldur.
(ab) Görevleri: Bu kurul tarafından aşağıdaki yayınlar hazırlanır.
(I) Bültenler
1-Kulübün aylık veya üç aylık etkinlik programı
2- Eğitim konuları (Eğitim Plan Kısmı’nın yayınlanmasını
istediği konular.)
3-Kulübün kuruluş amacındaki değerlere uyan toplantı,
seminer, panel ve yarışma çağrıları.
(II) Dergi
1-Dağcılık ve Doğa Sporları konularındaki makale- çeviritelif yazıları,
2-Dağcılık ve Doğa Sporları ile ilgili anı, şiir, karikatür,
fotoğraf, çizgi roman vs.
3-Araştırma- inceleme- gezi yazıları
4-Çeşitli konularda uygulanmış etkinliklerin raporları.
(III) El Kitapları
Dağcılıkla ilgili eğitim ve idari konularda üyelerimize
faydalı olacağı değerlendirilen bilgileri içeren kitaplar.
(IV) Bu yayınların ne zaman ve nasıl yayınlanacağına Yayın
Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Yönetim Kurulu karar verir ve uygulanır.
(ac) Oluşturulması: Yönetim Kurulu’nca atanmış bir başkan ve üç
üyeden oluşur. Gerektiğinde yayıncılık konusunda tüm kulüp üyelerine görev verilebilir.
( 3) ARŞİV KURULU
(aa)Tanım: Kulübe ait tüm yazışma, belge ve görsel kaynakların
muhafazasından sorumlu kuruldur.
(ab)Görevleri :
(I) Kulüpçe ilgili yazışmaları (5 yıldan eski gelen-giden)
desimal sisteme göre muhafaza etmek,
(II) Yayın Kurulu’nca hazırlanan tüm Bülten-Dergi-El
kitaplarının bir örneğini muhafaza etmek,
(III) Tüm etkinliklerinin raporları, bunları görüntüleyen
fotoğraf, slâyt, CD ve Video kayıtlarını muhafaza etmek,
(IV) Kulüpçe abone olunan yerli ve yabancı yayınları muhafaza
etmek,
(V) Kulüp kitaplığının muhafaza ve çalıştırılmasından sorumlu
olmak.
(ac)Oluşturulması: Yönetim Kurulunca atanmış bir başkan ve bir
üyeden oluşur.
6. Dağcılık Kolu
(a) Tanım: Dağcılığın tanımında ifade edildiği şekilde Yaz-Kış Yürüyüşçülük,
Tırmanıcılık, Dağ Kayağı eğitimlerini ve etkinliklerini, Eğitim Plan Kısmı tarafından
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programlanan şekliyle uygulayan ve Yaz Dağ ve Arazi Yürüyüşü, Kış Dağ ve Kar Yürüyüşü,
Spor Tırmanış, Kaya tırmanışı, Buz Tırmanışı ile Himalaya ve Alpin Tırmanış, Dağ Kayağı
alt birimlerinden oluşan ana birimdir.
(b) Görevleri:
(1) Tüm Dağcılık eğitim ve etkinliklerini Eğitim Plan Kısmı’nın planladığı
şekilde uygular,
(2) Açılacak çeşitli dağcılık kursları için eğitmen sağlar,
(3) İzmir dışındaki dağcılık çalışmaları için Ekip Başkanı ve Rehber sağlar,
görev defterine kaydeder, bunları Eğitim Plan Kısım Amiri ile koordine eder, Yönetim Kurul
Başkanı’nın onayı ile uygulamaya koyar,
(4) Kulübün yüksek dağ tırmanışlarında, gerek dağcılık tekniği gerekse
aklimatizasyon bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken hususları tespit için rapor
hazırlanmasını sağlar,
(5) Teknik Kurul bünyesinde yer alarak, kulüpçe alınacak tüm teknik ve
idari konularda yönlendirici olur, katkıda bulunur,
(6) Onur Kurulu’na aday gösterilen üyelerin durumlarını değerlendirir ve
Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
(c) Oluşturulması:
(1) Kol Başkanı ve Kuruluş Şeması’nda adı geçen Teknik Yürüyüşçülük,
Tırmanıcılık ve Dağ Kayağı Birim Başkanları’ndan oluşur.
(2) Başkan ve Alt Birim Başkanları Yaz-Kış Temel ve Yaz-Kış Gelişim
Eğitimleri’ni başarıyla bitirmiş, son 5 yılda aktif olarak Yüksek İrtifa Dağcılığı ve rehberliği
yapmış kişilerden seçilir.
(3) Dağcılık Kolu ve alt birimlerin başkanlarını, kulüp üyeleri açık oylama
ile seçerler. Seçimlerde lisansı vizeli sporcuların çoğunluğu aranır. Çoğunluk sağlanamaz ise,
bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda “Dağcılık ve Doğa Sporları Kol Başkanı ile alt
birim başkanları toplamının en az iki katı sayısında üyenin bulunması gerekir. İkinci
toplantıda da bu sayıya ulaşılamazsa Yönetim Kurulu’nca bu görevlere bir atama yapılır.
7. Doğa Sporları Kolu
(a) Tanım: Kulüp üyelerini doğaya, dolayısıyla dağcılık sporuna alıştırmak ve
hazırlamak, doğanın gelecek kuşaklara daha temiz ve sağlıklı olarak devredilmesini sağlamak
için çeşitli eğitim ve etkinlikler uygulayan Günlük Yürüyüşler ve Kampçılık ile Dağ Bisikleti
alt kollarından oluşan ana bölümlerin ikincisidir.
(b) Görevleri:
(1) Dağcılığın temeli sayılan yürüyüşçülük ve kampçılık çalışmaları yapar,
(2) Çevre ve doğayı yok eden her türlü eğilime ve etkinliğe karşı üyeleri
eğitir ve çevreci kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapar,
(3) Araziye çıkıldığında risk faktörünü büyük çoğunlukla azaltan ve
kaybolmayı önleyen harita ve pusula eğitimini verir,
(4) Kulüp bünyesinde uygulanan günlük yürüyüş, kamp ve doğa sporları
etkinlikleri için rehber sağlar.
(c) Oluşturulması: Kol Başkanı ve Kuruluş Şeması’nda adı geçen Günlük
Yürüyüşler ve Kampçılık ile Dağ Bisikleti Birim Başkanları’ndan oluşur.
Kol ve Birim Başkanları’nın seçiminde Dağcılık Kolunda açıklanan usul
uygulanır.
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8. Sosyal Etkinlik Kolu
(a) Tanım: Kulüp Tüzüğü Amaç ve Kapsam bölümlerinde açıklandığı şekilde,
üyeleri dağcılık ve doğa sporları kavramları etrafında birleştirmek ve vatan toprağının her
şeyden kutsal olduğu anlayışı ile her karışının değerini bilecek ve anlatacak şekilde Dağ
Turizmi de dahil, kültürel ve eğlendirmeyi amaçlayan ana bölümlerin üçüncüsü ve
sonuncusudur.
(b) Görevleri
(1) Yurt içi ve yurt dışı dağ ve doğa turizmine yönelik geziler düzenler,
(2) Kulüp üyelerini moral değerler etrafında toparlayacak ve gerçek dağcı
anlayışına ulaştıracak toplantılar, paneller, seminerler düzenler ve bunları Eğitim Plan Kısmı
ile koordine ederek uygulamaya koyar,
(3) İzmir ili, Ege Bölgesi veya diğer bölgelerimizin dağcıları İzmir’de veya
başka merkezlerde bir araya gelerek ve onlarla geleceğe ait projeleri konuşabileceği eğlence
toplantıları düzenler ve bunları İdari Plan Kısmı ile koordine ederek uygulamaya koyar,
(4) Yukarıdaki maddelerde açıklanan etkinliklerle, üyelere en uygun
imkânları sağlarken, ödemelerdeki küçük katkılarla kulübe gelir sağlar.
(c) Oluşturulması:
(1) Sosyal Etkinlikler Kolu, tercihan Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı’nın kontrolünde kulübün sosyal çalışmalarına yön verebilecek ve katkıda
bulunabilecek 5(beş) üyeden meydana gelir.
(2) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bu tür etkinliklerde yardımcı
olabilecek üyeleri kendisi seçer ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
9. Denetim Kurulu
(a) Genel:
Denetim kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Denetim
Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka bir nedenle boşalma olduğunda Genel Kurul’da aldığı
oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin çağrılması zorunludur.
Denetim kurulu kulübümüzün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla
denetler. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel
Kurul’a sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırabilir.
(b) Oluşturulması:
(1) Genel Kurul tarafından 3(üç) asıl, 3(üç) yedek üye olarak seçilirler.
(2) Denetim Kuruluna aday olabilmek için aranan özellikler aşağıda
açıklanmıştır. Bunlar;
(aa) Tercihen Temel Dağcılık ve Gelişim Kurslarını bitirmiş olmak,
(ab) En az beş yıl Kulüp’ün etkinliklerine faal üye olarak katılmış
olmak,
(ac) Tercihen mali bilgi ve deneyime sahip olmak,
(ad)Kulübe üye olduğundan itibaren, herhangi bir disiplin cezası
almamış olmak.
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10. Disiplin Kurulu
(a) Tanımı: Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde etkinliklerde
meydana gelebilecek olayların incelenmesi sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar için cezai
tedbirleri saptamak üzere oluşturulmuş bir kuruldur.
(b) Görevleri:
(1) Kendisine yazılı olarak intikal ettirilen olayları incelemek ve
değerlendirir,
(2) Bu inceleme ve değerlendirme sonucuna göre, mevcut suç ve ceza
cetvelinde yazılı UYARMA-KINAMA-UZAKLAŞTIRMA ve ÜYELİKTEN İHRAÇ
kararlarını oybirliği ile almak ve uygulanmak üzere Yönetim Kurulu’na teklif eder (Üyelikten
İhraç kararı Genel Kurul’a sunulur.) (EK.2 Disiplin Ceza Cetveli)
(3) Kendi yetkileri dışında alınacak idari düzenlemeleri de tespit ederek
Yönetim Kurulu’na teklif eder.
(c) Oluşturulması:
(1) Genel Kurul tarafından 3(üç) asıl 3(üç) yedek üye olarak seçilirler.
(2) Disiplin Kuruluna aday olabilmek için aranan özellikler aşağıda
açıklanmıştır. Bunlar;
(aa) Tercihen Temel Dağcılık ve Gelişim Kurslarını bitirmiş olmak,
(ab) En az beş yıl Kulüp’ün etkinliklerine faal üye olarak katılmış
olmak,
(ac) Tercihen hukuki bilgi ve deneyime sahip olmak,
(ad) Kulübe üye olduğundan itibaren, herhangi bir disiplin cezası
almamış olmak.
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BÖLÜM- III
ETKİNLİKLER
A.TEKNİK YÜRÜYÜŞ:
Dağcılık Sporunda Teknik Yürüyüş çeşitli engelleri aşacak ve sakatlıkları önleyecek
şekilde esaslara bağlanmış ve kendine özgü bir bölüm haline gelmiştir. İki Kısımda
değerlendirilir:
1.Yaz Dağ Yürüyüşü ve Arazi Yürüyüşü: Dik araziyi çıkma, küçük kayalar, kar veya
buzul parçacıklarından (kaya ve buz tırmanma tekniklerini gerektirmeyen) oluşan engellerden
geçebilme becerisi gerektiren etkinliklerdir.
(a) Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1)Yaz Temel Dağcılık Eğitimini almış olması ve bu eğitimde;
(aa)Yüksek eğimli zemin, bozuk ya da dengesiz zemin, sırtlar, su
yolları, çukurlar, kolay kaya basamakları, karla kaplı zeminlerde emniyetli bir şekilde
yükselme, alçalma, travers atma tekniklerini öğrenmiş olmak,
(ab)Temel ip çalışmalarını yapmış olmak,
(ac)Yön bulma becerisi, kampçılık ve bivaklama konularında
deneyimli,
(ad)Dağ hastalıkları (Bitkinlik, hipotermi, soğuk ve sıcağa maruz
kalma sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar), İlk Yardım ve Acil Durum Uygulamaları hakkında
eğitimli ve tecrübeli,
(ae) Beslenme konusunda,
(af) Çevre ile Dağ Kültürü kavramları konusunda bilgili olmak,
(2) Faaliyete ruhen ve fiziken hazır olmak,
(3) Her konuda olduğu gibi bir antrenman veya yürüyüşte çok iyi planlama
yapabilmek,
(4)Yürüyüş gücünü tam olarak kazanmak için değişik karakterdeki arazide
değişik eğimlerde ve her türlü hava şartlarında bir dağcının, dağ arka çantasında taşıması
gereken malzemeleri taşıyarak yapması gereklidir.
(b) Etkinliğe katılacak sporculara verilecek bilgiler:
(1)Etkinliğin planlanarak, rota seçenekleri ve rota zorluk dereceleri
(Bkz. Ek.5),
(2)Uygulama yapılan arazi tipi ve hava koşulları,
(3)Etkinlik boyunca kurulacak kamp yerleri varsa dağ barınakları,
(4) Faaliyet sırasında su kaynakları ve öğün sayısı,
(5)Ulaşım şekli ve güvenlik konuları,
(6) Yasal sorumluluk ve kazalara karşı sigorta konuları hakkındaki bilgiler.
2.Kış Dağ Yürüyüşü ve Kar-Buz Yürüyüşü: Kaya ve buz tırmanışı tekniklerini
gerektirmeyen çığ riskinin çok az olduğu düşük eğimli arazilerde ve rotalarda, çığ kontrolü
yapılan bölgelerle sınırlı olmakla birlikte, etkinlik sırasında çığ bölgesinden geçiş zorunluluğu
var ise çığ standartları da dikkate alınarak gerçekleştirilen etkinliklerdir.
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(a) Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1)Yaz Temel ve Kış Temel Dağcılık Eğitimleri’ni almış olması ve bu
eğitimde;
(aa)Yüksek eğimli zemin, bozuk ya da dengesiz zemin, sırtlar, su
yolları, çukurlar, kolay kaya basamakları, karla kaplı zeminlerde emniyetli bir şekilde
yükselme, alçalma, travers atma, yürüyüş ve düşme anında kazma kullanma tekniklerini
öğrenmiş olmak,
(ab) Çığ standartları eğitimini almış olmak,
(ac) Temel ip çalışmalarını yapmış olmak,
(ad)Yön bulma becerisi, kampçılık, bivaklama (Bivak:Geceleme
Torbası) ve kar duvarı yapma konularında deneyim kazanmış olmak,
(ae) Dağ hastalıkları (Bitkinlik, hipotermi, soğuk ve sıcağa maruz
kalma sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar), İlk Yardım ve Acil Durum Uygulamaları hakkında
eğitim edinmiş ve deneyimli,
(af) Beslenme konusunda,
(ag)Beslenme ve Çevre ile Dağ Kültürü kavramları konusunda bilgili,
(2) Faaliyete ruhen ve fiziken hazır olmak,
(3) Her konuda olduğu gibi bir antrenman veya yürüyüşte çok iyi planlama
yapabilmek,
(4)Yürüyüş gücünü tam olarak kazanmak için değişik karakterdeki arazide
değişik eğimlerde ve her türlü hava şartlarında bir dağcının, dağ arka çantasında taşıması
gereken malzemeleri taşıyarak yapmak gereklidir.
(b) Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(1)Etkinliğin planlanarak, rota seçenekleri ve rota zorluk dereceleri
(Bkz Ek.5),
(2)Uygulama yapılan arazi tipi ve hava koşulları,
(3)Faaliyet bölgesinde ki çığ tehlikesi,
(4)Etkinlik boyunca kurulacak kamp yerleri varsa dağ barınakları,
(5)Faaliyet sırasında su kaynakları ve öğün sayısı,
(6)Ulaşım şekli ve güvenlik konuları,
(7) Yasal sorumluluk ve kazalara karşı sigorta konuları hakkındaki bilgiler.
B.TIRMANICILIK
1. Spor Tırmanış: (Tek ya da Çok Adımlı Sabit Ekipman): Korunma amaçlı boltlar
ve bağlanma demirleriyle (stoper, sikke, karabin vs.) tamamen donanmış olarak; tek
basamaklı ya da çok basamaklı ve/veya yapay tırmanış duvarlarında yapılan etkinliklerdir.
(a) Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1) Yaz Gelişim ve İleri Kaya Eğitimleri’ni almış olmak,
(2)Tırmanış sırasındaki becerileri (Bouldering, tırmanma komutları,
düğümler, ip inişi, bağlanma ekipmanları ve bağlanma) bilmek,
(3)Tırmanma ekipmanlarını kullanma ve korumaya özen göstermek
gereklidir.
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(b) Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(1)Kaya Tipleri,
(2)Tırmanma ekipmanları,
(3)Emniyet alma ve düşme faktörü,
(4)Boltlar ve bağlanma demirleri,
(5)Rota ve faaliyet esnasındaki hava durumu,
(6)Beslenme,
(7)Yaralanma, İlk yardım ve güvenlik,
(8)Eğitim ve yarışma ruhu,
(9)Yasal sorumluluk ve kazalara karşı sigorta konuları hakkındaki bilgiler.
2.Kaya Tırmanışı (Lider Tırmanışlı,Tek veya Çok Kademeli): Dağ Yürüyüşü ile
birlikte yapıldığı durumlar dışında, kolaylıkla ulaşılabilen tırmanma ve iniş bölgeleri için
geçerli bir etkinliktir.
(a) Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1)Yaz ve Kış Temel ve Gelişim Eğitimleri ve İleri Kaya Eğitimini başarıyla
tamamlamış olmak,
(2)Çok noktalı sabitleme ekipmanları da dahil olmak üzere emniyet
ekipmanlarını seçme ve yerleştirme deneyimine sahip olmak,
(3)Tekli ve çiftli ip teknikleri, tırmanma komutları, düğümler, bağlanma
ekipmanları ve bağlanma, ip inişinde deneyimli olmak,
(4)Tırmanış hareketleri ve bouldering deneyimi olmak,
(5)Doruklara varma veya engeli aşma konusunda arzulu-cesaretli-özgüvenli
olmak,
(6)Tırmanacağı dorukta veya aşacağı engelde hangi yolu izleyeceğine karar
verebilecek veya böyle kararı veren ekip başkanı dağcının arkasından onu takip edebilecek
dağcılık bilgi-beceri-deneyimine sahip ve fizyolojik olarak bu tırmanışı gerçekleştirebilecek
düzeye ulaşmış olmak,
(7)Serbest tırmanmada esas, kontrollü hareket etme, dengeli tutunma ve
daima 3 noktadan yararlanarak (2 tutamak 1 basamak, 1 tutamak, 2 basamak), yukarı doğru
yükselirken yapay herhangi bir teçhizat veya malzemenin kullanılmayacağını biliyor olmak,
(8) En az iki tırmanıcıdan meydana gelen tırmanma grubundaki dağcıların
tırmanma emniyetinin sağlanması için gereken destek konusunda hazır olmak,
(9)Tırmanma esnasında tırmanan ve onu emniyete alan dağcının her ikisinin
de emniyete alınması gerekliliğini bilmek,
(10)Üç kişilik de olsa tüm tırmanma grubunun, liderin kararları
çerçevesinde birlikte tutulması ve gruba liderin veya gruptaki oy çokluğunun hakim olması
gerekliliğini bilmek,
(11)Dağcıların kendi dağcılık bilgi ve becerilerinin ötesinde tırmanış
yapmalarına müsaade edilmemesi ve bu sebeple gruplar tırmanış planlamasında bilgi-becerideneyim bakımından dengeli olarak teşkil edildiğini gerekliliğini bilmek,
(12)Bir tırmanış yolu seçilirken ekibin tamamının güvenlik içinde, başarı ile
tırmanışı tamamlayabileceği bir yol olmasına dikkat edilmesini gerekliliğini bilmek,
(13)Tırmanma esnasında hafiflemek için hayati önemi olan ve
kullanılmayacağı varsayılan giyim, yiyecek, konaklama, ilkyardım malzemeleri asla terk
edilmemesi gerekliliğini bilmek,
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(14)Tırmanış hakkında ayrıntılı bilgi (Tırmanış Planı) tırmanıştan önce
aşağıda kalacak, gerektiğinde yardım sağlamak üzere irtibatlı olacak destek grubuna
bırakılmasını gerekliliğini bilmek,
(15)Acil Durum Uygulamaları ve İlk Yardım konusunda deneyimli olmak
gereklidir.
(b) Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(1)Tırmanışlar etkinliğinin amaçlarına uygun şekilde ayrıntılı olarak
planlanarak hazırlanan bilgiler,
(2)Kaya tipleri,
(3)Tırmanma ekipmanlarını tanıma, kullanma ve korumasına hakkındaki
bilgiler,
(4)Problemlerden kaçınma, çözüm üretme becerisi bilgileri,
(5)Acil Durum Uygulamaları, ilk yardım bilgisi ve güvenlik bilgileri,
(6)Rota ve hava durumu,
(7)Beslenme,
(8)Yasal sorumluluk ve kazalara karşı sigorta konularında hakkındaki
bilgiler.
3.Buz Tırmanışı;
(a) Tanım: Buz Tırmanışı yukarı eğimli buz oluşumlarında yükselme
aktivitesidir. Genellikle ipli ve güvenlikli olarak buz saçaklarına, donmuş şelalelere ve
donmuş su akıntılarıyla kaplı yamaçlar ve kaya yüzeylerine tırmanışı kapsar.
Tırmanış çerçevesi altında buz iki guruba ayrılabilir: Alpin Buzu ve Sulu buz.
(1) Alpin Buzu: Dağ ortamlarında bulunur, genellikle ulaşmak için
yaklaşmaya gerek duyulur ve çoğu zaman bir dağın zirvesine çıkmak amacıyla
tırmanılır.
(2) Sulu Buz: Genellikle yamaçlar ve şelale altlarındaki diğer dış
yüzeylerde bulunur.
(b) Alpin Buzu ve Sulu Buz Arasındaki Farklılıklar:
(1) Alpin Buzu donmuş yağış iken, Sulu Buz akışkan suyun donması sonucu
oluşur.
(2) Alpin Buzu, çoğu zaman uzun rotaların bir parçası ve teknik olarak
görece ve yoğun kar yağışı sonucu oluşmuş kar kütleleri ile benzerlikler gösterirken, Sulu
Buz çoğu zaman teknik zorluğu için tercih edilir.
Bu farklılıklara rağmen, teknik derecelendirme buz tipine bağlı değildir ve iki buz
türü de hava durumuna bağlı olarak yoğunluklarında büyük farklar gösterir.
Bu standart yalnızca ulaşımı kolay tırmanış ve inişler için geçerlidir (Yön bulma
becerileri aranmaz ve tehlikelere maruz kalma minimum olmalıdır). Eğer bu planın içeriği çığ
bölgesinde seyahati içeriyorsa, çığ standartları ile bağlantılı olarak kullanılmalıdır.
(c) Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1)Çok noktalı çıpalama ekipmanları da dahil olmak üzere emniyet almak,
(2)Ekipmanların seçimi ve yerleştirmek,
(3)Tırmanma Komutları, düğümler, bağlanma ekipmanları ve bağlanmak,
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(4)Tekli, ikiz ve çiftli ip teknikleri kullanmak,
(5)Rota bulmak,
(6)Tırmanış hareket becerilerine sahip olmak,
(7)Tırmanma haberleşmesini bilmek,
(8)İp inişi bilmek,
(9)Acil Durum Uygulamalarını bilmek,
(10)Genel problemlerden sakınma ve çözüm getirmek,
(11)İlk yardım konularında deneyimli olmak gereklidir.
(d) Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(1)Tırmanma ekipmanları ( Buz aletleri, kramponlar, ayakkabılar, giysiler,
buz vidaları, bağlanma ve iniş ekipmanları, kasklar, emniyet kemerleri, ipler, askılar,
karabinler, korunma ekipmanları vb.),
(2)Ekipmanlara gösterilecek özen,
(3)Risk yönetimi, emniyet ve acil durum uygulamaları,
(4)Dinamik emniyet sistemi ( çarpma kuvvetleri, emniyet zincirleri ve düşme
faktörleri gibi),
(5)Kış tehlikeleri,
(6)Soğuk ortamda idare,
(7)Soğuk vurması ve hipotermi önleme ve tedavileri,
(8)Güneşten gelecek radyasyondan sakınma,
(9)Buz tipleri ve oluşumları,
(10)Faaliyet yapılan bölgenin etik ve gelenekleri,
(11)Farklı tırmanış tip ve teknikleri,
(12)Kuru alet kullanımı ve karışık tırmanışlar,
(13)Rota seçimi, derecelendirmeler ve rehber kitapların kullanımı,
(14)Çevre ve erişim,
(15)Beslenme,
(16)Fizyoloji ve yaralanma önleme,
(17)Yasal sorumluluk ve sigorta,
(18)Eğitim hakkındaki bilgiler.
4.Yüksek İrtifa Tırmanışı:
(a)Alpin Tırmanış: Alpin stil tırmanış günübirlik ya da günübirlik olmasa bile
tek bir hamlede yapılan tırmanışlara verilen genel addır. Bir dağ rotasını hızlıca, beklemeden
çıkmaya denir
Kayalar ve buzlar üzerinde hafifliğin ve hızın ön plana çıktığı ve aynı zamanda
teknik tırmanış içeren dağcılık sporunun esas ruhunu temsil eden tırmanış stilidir. Ana ve ara
kamp yoktur. Hızlı ve hafif olmak için tek kamp noktasından hareket edilir. 'Temiz tırmanış'
diye tabir edilen ve tırmanış sonrası rotayı değiştirmeyen 'doğal' yöntemler kullanılır.
Yapay yöntemlerden tamamen uzak olan bu tırmanış stilinde tırmanıcılar bütün
zorluklar ve risklerle kendi başlarına başa çıkarlar. Temelindeki bu yöntemlerden dolayı
'macera ruhu' ile beslenir.
(b)Himalaya Tipi Tırmanış: Tüm yüksek irtifa tırmanışlarında, Kaya,
Kar/tırmanış tekniklerinin kullanıldığı ve ara kamplarda kalınarak, dinlenme ve aklimatize
imkanının sağlandığı, genellikle gruplar halinde yapılan ve nadiren Solo tırmanış şeklinde
uygulanabilen etkinlik şeklidir.
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Yüksek dağ dünyası, dağcıların da bildiği gibi, normal yaşantımızda alışık
olduğumuzdan tamamen değişik ve çok zorlu bir yaşamdır. İnsan vücudunun yükseklere
uyum sağlayabilmesinin zaman alması ve zirve için gereken, nadiren bulunan dengeli hava
koşullarını yakalamak için, Everest ve benzeri 8000 metrelik dağlardaki çıkışlar oldukça uzun
sürmektedir. Tabidir ki, bu kadar uzun süren 'Himalaya tarzı tırmanış'larda olağan olduğu
üzere, dağ üzerinde ekip çalışması yapılır; ağır yükler taşınır, yüksek kamplar kurulur, teknik
olarak zor ve riskli yerlere ip hatları ve güvenlik malzemeleri döşenir. Bu ağır koşullarda uzun
süreli yaşam için devamlı olarak kendiniz ve ekip arkadaşlarınızın sağlığını da gözetmeniz,
dikkati bir an bile elden bırakmamanız da gerekir.
(c) Bu etkinliklere katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(1)Yaz-Kış Temel Dağcılık ve Gelişim, İleri Kaya Eğitimleri’ni almış
olmak,
(2)Kar, buz, kaya koşullarında aktif tırmanıcı olmak,
(3)Buzul geçiş deneyimi olmak,
(4)Alpin türdeki arazi içerisinde güvenli seyahat, tırmanış ve iniş
gerçekleştirebilmek için yetkinlik ve teknik yeterliliklere sahip olmak gerekir.
Bunlar;
(aa)Dik alanlar,
(ab)Sırt geçişleri,
(ac)Dere, ırmak geçişleri,
(ad)Kaya, buz ve karışık alan geçişleri,
(ae)Buzul geçişleri,
(af)Buzul kurtarma teknikleri,
(ag)Buz kazması ve krampon kullanma,
(ah)Kaya, buz ve mikser parkurlarda lider çıkışı,
(ai)Emniyet sistemleri seçimi, gerekli malzemelerin tanınması ve
kurulması
(aj)İp birliği, düğümler,
(ak)Tek, ikiz ip teknikleri,
(al)Rota bilgisi ve yön bulma,
(am)Temel tırmanış hareketleri,
(an)Temel antrenörlük ve eğitmenlik becerisi,
(ao)Liderlik ve grup yönetebilme becerisi,
(ap)Tırmanış sırasında kullanılacak terminoloji, jargon,
(ar)Kontrollü iniş,
(as)Acil kurtarma,
(aş)Problemden kaçınma ve problem çözme becerisi,
(at)İlk yardımdır.
(d) Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(1)Tırmanış ekipmanları ( kar-buz ekipmanları, kramponlar,
ayakkabılar, giyim, buz vidaları, emniyet sistemleri, inişte kullanılan araçlar, kasklar, ipler,
karabinler, koruyucu ekipmanlar ) ile bu ekipmanların bakım ve korunması,
(2)Arazi değerlendirme, hava koşulları değerlendirme,
(3)Risk yönetimi, güvenlik ve acil durum uygulamaları,
(4)Dinamik güvenlik sistemleri ( düşme faktörü, etkin güç…),
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(5)Soğuk ve hipotermiye bağlı koşulların önlenmesi ve tedavisi,
(6)Güneşin zararlı etkilerinden korunma,
(7)Faaliyet yapılan bölgenin etik ve gelenekleri,
(8)Farklı tırmanma türleri ve teknikleri,
(9)Rota seçimi, derecelendirme ve klavuz kitapların kullanımı,
(10)Çevre ve doğa,
(11)Beslenme,
(12)İnsan fizyolojisi ve kaza önleme,
(13)Antreman hakındaki bilgiler.
C. DAĞ KAYAĞI
1.Genel:
Dağ Kayağı, kayakla ayakkabı bağlantısını topuktan serbest bırakan özel bağlama
mekanizması ve kayağın altına yapıştırılan sentetik bir deri yardımıyla her türlü karda ve
eğimde yürümeyi ve tırmanmayı sağlayan kayak türüdür.
Söz konusu etkinliğin standardı çığ standartları ile birlikte ele alınmalıdır.
2. Bu etkinliğe katılacak sporcularda aranacak özellikler:
(a) Aktif dağ kayakçısı olmak, çıkış, iniş ve trans tecrübelerine sahip olmak,
(b) Zorlu kar koşullarında kayağı kontrol edebilmek,
(c) Güvenli buzul yürüyüşleri ve alpin dağcılık teknikleri konusunda bilgi sahibi
olmak,
(d) Farklı kar ve arazi koşullarında tepeden iniş tekniği bilmek,
(e) Kayak ve kramponla çıkış teknikleri bilmek,
(f) Risk değerlendirme ve risk azaltmak,
(g) Rota bilgisi ve yön bulma bilgisine sahip olmak,
(h) Buzul geçişi ve kar-buz kurtarma yeteneğine sahip olmak,
(ı) Yüksek dağcılık tekniklerini bilmek,
(i)Acil durum uygulamaları, problem çözme, İlk yardım konusunda deneyimli
olmak gereklidir.
3.Etkinliğe katılan sporculara verilecek bilgiler:
(a) Dağ kayağı malzeme ve giysileri,
(b) Malzeme bakımı,
(c) Arazi ve hava durumu,
(d) Risk yönetimi, acil durum uygulamaları,
(e) Soğuk zedelenmesi ve hipotermiden korunma ve tedavi,
(f) UV den korunma,
(g) Rota seçimi, derecelendirme ve rehber kitapların kullanımı,
(h) Çevre, beslenme,
(ı) Fizyoloji ve spor kazalarından korunma,
(i) Antrenman hakkındaki bilgiler.
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D. EKSPEDİSYON
1.Tanım: Kelime anlamı ile sefer, keşif heyeti veya seferi, zor yolculuk gibi anlamlara
gelmekle beraber dağcılıkta uzun süre ve mesafe içinde birden fazla zirve tırmanışını da
kapsayan büyük gruplar halinde araştırma ve inceleme amaçlarıyla yapılan etkinlikler
şeklinde yapılabilir.
2.Genel Prensipler:
(a) Hedef bölge ve o bölgede yapılacak etkinliğin amacı saptanmalı ve bu amaca
uygun ekip mümkün olduğu kadar uzman kişilerden oluşturulmalıdır.
(b) Takip edilecek yol, karşılaşacak engeller, bunların geçilme şekli, tırmanılacak
zirveler, bölgede yapılacak ilmi araştırmalar ve bu etkinlikte ferden ve grup olarak ihtiyaç
duyulacak teknik teçhizat ve malzeme, ilkyardım ve tahliye imkânları ile bu etkinliğin mali
desteği, adli ve idari makamlarla yapılacak görüşmeler çok ayrıntılı olarak planlanmalıdır.
(c) Tüm ihtiyaçlar Ekspedisyonun amacına göre karşılanmadıkça işi tesadüfe veya
şansa bırakarak etkinliğin başlatılmasına hiçbir zaman onay verilmemelidir.
(d) Etkinliğe başlamadan önce bu konuda bilgi-beceri-deneyim bakımından en iyi
olan dağcı, seçimle veya görevlendirme yoluyla lider olarak belirlenmeli. Bu dağcı da
yardımlarını grupların alabilecekleri görevlere, ferdi ve grup ihtiyaçlarına göre seçmelidir.
Özetle bir teşkilatlanmaya gidilmelidir.
(e) Etkinlikte lider ve görevlendirdiği kadronun karar ve emirlerine en katı disiplin
kuraları içinde uyulmalı, kararsızlığa ve bu nedenle doğabilecek paniğe meydan
verilmemelidir.
(f) Sürece uzun ve risk faktörü yüksek böyle bir etkinlikte, değişen ortam ve
koşullar karşısında lider, şahsi değerlendirmesi veya grupça etkinliğin o noktada bitirilmesine
dair kesin karar almaktan çekinmemelidir (bilimsel kararlar hariç). Ekspedisyon sonucunda
grup lideri belli formata uygun olarak bir ekspedisyon sonuç raporu hazırlamalı ve bu rapor
bir seminerde veya panelde tartışmaya açılarak herkesin yararlanması sağlanmalıdır.
E. YARIŞMALAR
1.Tanımı: Dağcılık ve doğa sporları konularında birey veya grup olarak en iyiyi ortaya
çıkarmak için yapılan teorik ve uygulamalı çalışmalardır.
2.Genel Prensipler
(a) Dağcılık ve Doğa sporlarında yarışma bireyler ve grupların bireyleri arasında
dolaylı yarışma sınıfında verilen uğraşlar doğrultusunda organize edilir ve değerlendirilir.
(b) Sporcuların yarışmalarda birbirleriyle değil kendi kapasitelerini aşmak üzere
gayret göstermeleri ve bu suretle bilgi-beceri ve deneyimlerini arttırmaları esastır.
(c)Bu ortam içerisinde yapılacak yarışmalarda amaç mevcut rekabet duygusu
içinde sporcuların karşılıklı dayanışma ve hedefe birlikte ulaşma azmini pekiştirmek
olmalıdır.
3.İ.D.A.D.İ.K’ teki Uygulama Şekli
Kulüpteki uygulama şekli daha ziyade doğa sporları çerçevesinde harita, pusula,
hedef bulma, kayak, spor tırmanma ve bisiklet yarışmaları şeklindedir.
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F. DOĞA SPORLARI:
1- Doğa Yürüyüşü (Trekking)
İnsanoğlunun var oluşundan bu yana bir ayak yerden kalkarken ötekini yere basma
kuralına bağlı olarak bir yere ulaşmak için kullanılan ve en modern ulaşım araçlarının dahi iş
görmez hale geldiği ortamlarda değişmeyen en basit ulaşım şeklidir.
(a) Uygulama Şekli
(1)Kulüpte yürüyüş grupları bireylerin yeteneklerine göre A ve B olarak
ayrılmıştır.
(2)Kulübe üye olan bir sporcu, belli bir güç ve deneyim kazanabilmesi için,
eğitmen ve rehber dağcı gözetiminde, A grubunda yürüyüşe başlayarak, etkinliklere
katılmalıdır.
(3)Her grupta dağcı adayı; üye sporcunun zaman içinde kazanacağı güç ve
deneyim, eğitmenlerin ve rehber dağcıların gözlemlerine dayanarak çeşitli metotlarla
olabilir ve kendisine bir üst yürüyüş grubuna katılma hakkı verilir veya aynı grupta güç
ve deneyim kazanması beklenir.
(4)Yürüyüş grupları ve eğitim konuları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
A Grubu (0-10 km)
B Grubu (10 km ve üzeri)
2. Kampçılık
(a)Tanım: Doğadaki günübirlik etkinliklerin dışında ve doğal şartlarda
barınabilmek için, dağcıların yanlarında taşıdıkları çadır, bivak vs. veya doğada mevcut
mağara, kovuk vs. gibi yerlerden yararlanarak etkinlik süresince yaşamaktır.
(b)Genel Prensipler:
(1)-Kampçılık dağcılık sporunun ana etkinliklerinden biridir ve diğerleri ile
birlikte her zaman her hal ve şartlar altında kullanılır.
(2)-Kamp etkinliğin amaçlarına uygun şekilde ayrıntılı olarak
planlanmalıdır.
(3)-Kamp yerinde bütün hizmetler grup lideri tarafından yapılan iş
bölümüne göre yürütülür.
(4)-Kamp malzemeleri bireyler ve gruplar halinde müştereken taşınır.
(5)-Kamp yerindeki hizmetler sağlık şartlarına uygun ve dağcılar için asgari
müşterekleri sağlayacak olanakları yaratmalıdır.
(6)-Kampların kurulmasında ve kaldırılmasında çevre kirliliğini önleyecek
tüm önlemler alınmalıdır.
(c) Uygulama Şekli
Kulüp tüzüğünde yazılı amaçlara uygun olarak aşağıdaki açıklanan kamplar kulüp
tarafından düzenlenir;
(1)-Deniz kıyısında kurulacak eğlence ve sosyal bütünleşme amaçlı
kamplar,
(2)-İzmir ve çevresinde kısa süreli dağ yürüyüşleri veya tırmanışları için
kurulacak kamplar,
(3)-Yürüyüş sezonu açılış ve kapanış kampları
(4)-Temel Dağcılık Eğitimi kampları
(5)-Kulüp veya Federasyon bağlantılı etkinliklerde kurulacak kamplar.
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3. Dağ Bisikleti: Dağ bisikleti etkinliği, belirlenmiş bir yörede veya parkurda güvenlikli
olarak belirli bir sürede ortamın elverdiği şartlarda genelde doğanın içerisinde engebeli
arazide antrenman veya gezinti amacıyla içinde sürekli mücadele, insani sınırların test edildiği
dayanıklılık, yön bulma becerilerini de içeren ve katılan kişilerin güvenlikli kazaya
uğramadan turu bitirmelerini hedefleyen dağ bisikleti ile yapılan aktivitelerdir.
G.GENEL UYGULAMA KURALLARI
1.Hiçbir uygulama, dağcılık felsefesine ve tekniğine aykırı olmamalıdır,
2.Hiçbir uygulama, kulüp tüzük ve yönetmeliğine aykırı olmamalıdır,
3.Hiçbir uygulama, ilişkide bulunan federasyonların tüzük ve yönetmeliğine aykırı
olmamalıdır,
4.Her uygulamada çevreyi koruyucu bilgiler verilmeli ve telkinlerde bulunulmalıdır.
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BÖLÜM - IV
KURS VE SEMİNERLER
A. GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ SEMİNERLERİ
1. A Grubu: Günü birlik dağ arka çantasının içinde bulunması gereken malzemeler,
yürüyüş temposu ve adım atma tekniği bilgileri , yürüyüş ekibinin iletişimi ve uyulması
gereken kuralları içerir.
2. B Grubu: Yaz Kampçılık bilgisi, ilk yardım, Temel Dağcılık düğümleri, HaritaPusula kullanımı, Gece Yürüyüşleri, yürüyüşte organizmanın durumu, enerji sarfiyatı,
beslenme ve kalori hesapları, yürüyüş malzemelerinin özellikleri bilgilerini kapsar.
3. Kampçılık: Dağcılık sporunun ana etkinliklerinden biri olmasından dolayı, amacına
uygun olarak ayrıntılı planlama yapma, iş bölümü, malzemelerin taşınma kuralları, sağlık
koşullarına uygunluk bilgileri ve çevreyi korumak için alınacak önlemleri içerir.
B.YAZ ve KIŞ TEMEL DAĞCILIK KURSU
1. Amaç: Dağcılık Sporunun temel öğelerini ve tekniklerini öğretmektir.
2. Kapsam: Kulübümüzdeki A-B yürüyüş grupları ve kampçılık seminerlerine katılmış
olan sporcular için, yıl da bir kez Yaz ve Kış Temel Dağcılık Kursu sıralı olarak açılır.
3. Standart: Ulaşılacak standartlar etkinlikler bölümünde açıklanmaktadır.
C.YAZ VE KIŞ DAĞCILIK GELİŞİM KURSU:
1. Amaç: Temel dağcılık kurslarında alınan bilgilerin yaz ve kış şartlarında teorik ve
pratik olarak daha üst düzeye çıkartılması için açılır.
2. Kapsam: Temel dağcılık kurslarını başarı ile tamamlamış olan sporculara yılda bir
kez açılır.
2. Standart: Ulaşılacak standartlar bu kursların yönergesinde ayrıntılı olarak
açıklanacaktır.
D.İLERİ KAYA KURSU:
1. Amaç: Temel dağcılık ve gelişim kurslarında alınan bilgilerin yaz ve kış şartlarında
teorik ve pratik olarak daha üst düzeye çıkartılması için açılır.
2. Kapsam: Temel dağcılık ve gelişim kurslarını başarı ile tamamlamış olan sporculara
yılda bir kez açılır.
3. Standart: Ulaşılacak standartlar bu kursların yönergesinde ayrıntılı olarak
açıklanacaktır.
E.DAĞCILIK REHBERLİĞİ SEMİNERİ:
1. Amaç: Bir dağcılık etkinliğinde rehberlik sorumluluğunu alarak, etkinliği başarıyla
sonuçlandıracak bilgi ve beceriyi kazandırmak.
(a) Yürüyüş Rehberi,
(b) Yüksek İrtifa Rehberi.
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2. Kapsam: Dağcılık Temel Eğitim ve Gelişim Kurslarını başarı ile bitirmiş,
(a)Kaya, kar ve buz tırmanış tekniklerini çok iyi derecede uygulayabilen,
(b)Liderlik kabiliyetine sahip olduğu değerlendirilen sporculara, yılda bir kez
açılır.
3. Standart: Ulaşılacak standartlar, kurs yönergesinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
F. DAĞCILIK EKİP BAŞKANLIĞI KURSU :
1. Amaç: Bir dağcılık etkinliğinin yaz veya kış sorumluluğunu alarak, onu organize
etmek ve etkinliğin başarı ile sonuçlanmasını sağlayacak her türlü bilgi ve beceriyi
kazandırmak.
2.Kapsam: Temel Dağcılık Eğitim ve Gelişim Kurslarını başarı ile bitirmiş, kaya, kar
ve buz tırmanış tekniklerini çok iyi derecede uygulayabilen,
Eğitmenlik ve yöneticilik kabiliyetine sahip olduğu değerlendirilen sporculara, yılda bir
kez açılır.
3.Standart: Ulaşılacak standartlar, kurs yönergesinde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
G. TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU (TDF) TARAFINDAN AÇILAN
KURSLAR:
1.
(a)Yaz Kursları
(1)Temel Dağcılık
(2)Dağcılık Gelişim
(3)Kaya
(4)Yaz Arama Kurtarma
(b)Kış Kursları
(1)Temel Dağcılık
(2)Dağcılık Gelişim
(3)Buz-Kar
(4)Kış Arama Kurtarma
2.Yaz ve Kış Temel Dağcılık konuları ile giderek gelişen konuları ve uygulamaları
içeren kaya ve kar/buz tırmanış teknikleri kursları Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun davet
ettiği sporculara uygulanır.
3. İ.D.A.D.İ.K. , Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Yıllık Ana Çalışma Planı
çerçevesinde, yetiştirebildiği lisanslı dağcılardan etkinliğe uygun olan adayları Dağcılık
Federasyonu Başkanlığı’na bildirir ve oradan gelecek kesin davete göre, bu kurslara
katılmalarını sağlar.
H. YURTDIŞI DAĞCILIK KURSLARI:
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Yıllık Ana Eğitim Faaliyet Programı çerçevesinde
yurtdışı kurslarına gönderilecek sporcular, federasyonca belirlenir ve davet edilirler.
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I. YURTDIŞI DAĞCILIK ETKİNLİKLERİ:
Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Yıllık Ana Eğitim Faaliyet Programı çerçevesinde
yurtdışı etkinliklerine gönderilecek sporcularda federasyonca belirlenir ve davet edilir.
Hazırlık çalışmalarına katılır, uzun vadeli hedeflere göre görevlendirilirler.
J. GENEL UYGULAMA KURALLARI
1.Kurs ve etkinliklerde kulüp ve adayların o zamana kadar ki uygulama yoğunlukları ve
sonuçları dikkate alınır.
2.Adayların ortaklaşa seçilmesi için gayret sarf edilmelidir. Özellikle Dağcılık Ajanı ve
Kulüp Yönetimi’nin ortaklaşa belirleyecekleri adayların daha başarılı olacakları
düşünülmelidir.
3. Her yönetici, yurt içi veya yurt dışı kurs ve etkinlikler için seçtiği sporcuların
geleceğe damgasını vuracak nitelikte olması gerektiği, seçilen her sporcu da gelecekte örnek
alınacak ve daha iyi sporcuları yetiştirecek bir eğitmen veya yönetici adayı olduğu bilinciyle
hareket etmelidirler.
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BÖLÜM - V
ÖDÜLLENDİRME
A.Amaç: Dağcılık sporunda, kulüp üyelerinin başarılarının tespiti, değerlendirilmesi ve
onlara teşvik edecek şekilde ödüllendirilmesi.
B.Kapsam: Kulüp üyelerinin, başta dağcılık olmak üzere tüm çalışmalarda gösterdikleri
başarıları kapsar,
C.Uygulama: Başarılı sporcular, aşağıda açıklandığı şekilde doğrudan veya dolaylı olarak
belirlenir, değerlendirilir ve tespit edilir.
D.Başarının Saptanması:
1.Başarılı sporcular, kol başkanlarınca yurtiçi kurs ve etkinliklerdeki ulaştıkları düzeye
göre saptanabilir,
2.Başarılı sporcular, yurtdışı kurs ve etkinliklerde kurs sonuçlarına veya etkinlik sonuç
raporlarına göre saptanabilir,
3.Başarılı sporcular, İ.D.A.D.İ.K. Teknik Kurulu’nun ve Yönetim Kurulu’nun kulüp
içindeki çalışmaları sebebiyle getirilebilecek tekliflerin incelenmesi sonucu saptanabilir,
4.Başarılı sporcular, Türkiye ve Yabancı Ülke Dağcılık Kulüp ve Federasyonlarının
değerlendirmeleri sonucu saptanabilir,
5.Başarılı sporcular, Türkiye’de veya uluslararası alanda başarılı bir etkinlik (Dağcılık
veya Arama- Kurtarma) sonucu saptanıp, ödüllendirilebilir.
E.Başarının Ödüllendirilmesi:
1. Moral Ödüllendirme
(a) Yazılı Olarak,
(b) Şilt Verilerek,
(c) Onur rozeti veya madalyası verilerek,
(d) İ.D.A.D.İ.K. Onur Kurulu’na seçilerek yapılır.
2. Maddi Ödüllendirme
(a) Kulüp Teknik Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen
miktarda para ödülü ile,
(b) Yerel mülki ve idari makamların alacağı kararlarla tespit edilen miktarda para
ödülü ile,
(c) Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun teklifi ve Gençlik ve Spor’dan sorumlu
Devlet Bakanlığı’nca tespit ve kabul edilecek miktarda para ödülü ile yapılır.
3. Onur Kurulu:
(a)Tanım: Kurul kavramında icra yetkisi olmayan ve bireysel veya ekip olarak,
maddi bir çıkar gözetmeden özverili çalışmalar sonucu ortaya konulacak başarılı sonuçlara
ulaşanların yer aldığı ve kulüpçe varlığından gurur duyulan sporcuların listesidir.
(b)Saptanması:
(1) Kulübümüzün amaçlarına uygun başarılı çalışmalarda bulunan ve bu
doğrultuda aşama yapmasını sağlayan sporcular,
(2) Kulübümüzün yüklendiği branşlarda il, bölge, Türkiye veya dünya
çapında başarılara ulaşmış sporcular,
(3) Daha önce Kulüp, Bölge, Federasyon çapında hiçbir sporcunun
gitmediği veya pek az sporcunun gittiği veya tırmandığı bölgelere giden ve bu çalışmalarını
çevresine yansıtabilen sporcular,
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(4) Disiplin Kuruluna yansıyan veya kulüpte olumsuz olarak
değerlendirebilecek bir durumu olmayan sporculardır.
(c)Uygulama:
(1) Kol başkanlarınca Yönetim Kurulu’na teklif edilir, Teknik Kurul ve
Disiplin Kurulu’nca incelenerek onaylanır.
(2) Onur Kurulu üyelerinin fotoğrafları kulübün en seçkin köşesinde
sergilenir.
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BÖLÜM - VI
DİSİPLİN VE CEZA
A.Amaç: Kulübün kuruluş amacı ve kapsamı doğrultusunda tüm üyelerimizin davranışlarının
değerlendirilmesi ile Türk Sporcusu’na ve Dağcılık Sporu’na yakışmayan konuların tespiti ve
doğru olanın öğretilmesi yanında, gerekiyorsa cezalandırma yolu ile kulüp içinde düzenin
sağlanmasıdır.
B.Kapsam: Kuruluş şemasında bulunan bütün kurul, kol ve kısımlarla, tüm üyelerimizi
kapsar.
C.Oluşturulması: Genel Kurul’ca 2(iki) yıl için seçilen 3(üç) asıl, 3(üç) yedek üyeden
oluşur.
D.Uygulama: Disiplin altına alınması veya cezai tedbirlerle başvurulması gereken konular,
Disiplin Kurulu’nun kendisinin tespit ettiği veya kulüp yönetimince doğrudan veya üyelerce
dolaylı uyarılarla değerlendirmeye alınır.
E.Disiplin Kurulu:
1.Yaklaşım: Kulüp içinde veya dışında tüzüğe ve yönetmeliğe aykırı hareketleri
bulunan üye veya üyeler hakkında gerekli incelemeleri yapar.
2.Yetki: Kulüp’ten Kesin İhraç hariç, Uyarma-Kınama-Uzaklaştırma cezaları hakkında
kararları oy birliği ile alır ve uygulama için Yönetim Kurul Başkanlığı’na sunar. Yönetim
Kurulu bu uyarıyı aldığı tarihten itibaren, ilk 30 (otuz) gün içinde, karara bağlar ve uygular.
3.Suçun Saptanması:
(a)Üyelerin yazılı başvuruları ve delillerin varlığı,
(b)Etkinlik raporlarında, tutanaklarla yer alması,
(c)Tespit edilen suçun Kulüp Suç ve Ceza Cetveli kapsamında olması ve Türk
Ceza kanununa uygun cezai müeyyideleri gerektiren hususları içermesi.
4.Suç ve Ceza Cetveli
Bakınız EK-2
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BÖLÜM - VII
İDARİ KONULAR
A.ÜYELİK:
1. Üye Olmak
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda
çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan ve Türk Ceza Kanunu ve
Medeni Kanuna göre yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olan her Türk Vatandaşı bu
derneğe üye olma hakkına sahiptir. Yabancı kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme
hakkına da sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.18 yaşından küçükler
ise veli veya vasilerinden yazılı izin alarak üye olabilirler. Ancak kulüp idaresi için seçme
seçilme haklarından yararlanamazlar.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet,
din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu
sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
Derneğe üye olabilmek için aday üyenin, miktarı Genel Kurul’ca belirlenen ve bir kez
alınacak olan giriş ücreti ile Genel Kurul’da kabul edilen aylık aidat ücretini en az üç aylık
dönemler halinde ödemeyi kabul etmiş olması gerekir.
Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim
Kurulu’nca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve
sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak
deftere kaydedilir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim
Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler, kulüp idaresi için seçme seçilme
hakları yoktur ancak üyelik aidatını ödemek zorunda değildirler.
2. Aidatın Ödeme Şekli:
Aidatlar en az 3(üç) aylık dönemler halinde 1., 4. , 7. ve 10. aylarda ödenmelidir.
Ödeme yapmayan üyeler kulübün etkinliklerinden yararlanamaz.
3 Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
(a)Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyenin
istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten
ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez..
(b)Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektirecek durumlar:
(1) Üyelik aidatını ödemeyen üyeye yönetim kurulunca yazılı ihtar yapıldığı
halde, altı ay içinde ödememek,
(2) Dernek tüzük ve yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmak. Kulüp
içinde veya dışında Türk Sporcusu’na yaraşmayan ve uyumu bozan davranışlarda bulunmak
5253 sayılı dernekler kanununun yasak saydığı fiillerde bulunmak, Türk Ceza Kanunu ve
Medeni Kanuna göre yüz kızartıcı suçlarından cezalandırılmış olmak,
(3) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak ve dernek organlarınca verilen
kararlara uymamak,
(4) Üye olma koşullarını kaybetmiş olmak,
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(5) Dernek hakkında her türlü olumsuz yayın yapmak derneği maddi ve
manevi kayba uğratmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üye,
üyelikten tüzüğe uygun olarak çıkarılır
B.KULUBÜN GELİRLERİ:
1.Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 60.-YTL, aylık olarak da 6.-YTL aidat
alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir,
2.Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3.Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser,
spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinden ve yurt
dışından toplanacak bağış ve yardımlar,
6.Diğer gelirler.
C.GELİR VE GİDERLERDE USÜL:
1. Genel:
Dernek gelirleri,”Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Gelirin bankalar aracılığıyla tahsil
edilmesi durumunda banka tarafından düzenlenen dekont, hesap özeti gibi belgeler, alındı
belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan “Alındı Belgeleri” yönetim
kurulu kararı ile matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin her türlü işleminde Dernekler
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama
belgeleri ile yapılır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 94’üncü maddesi kapsamında bulunan
ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan
ödemeleri için gider makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet
teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından
derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
yapılır.
2.Yetki belgesi:
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi belirtilmek suretiyle,
yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden “Yetki Belgesi” dernek tarafından 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin süresi, yönetim
kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu
Başkanı’nca 15(onbeş) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi iadesi ve sair hususlarda Dernekler
Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
3.Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi:
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama
belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,
kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 (beş) yıl süre ile saklanır.
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D. BÜTÇENİN UYGULANMASI:
Kulüp yıllık faaliyetlerini Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak
yürütür. Genel Kurul’dan yetki almak şartıyla Yönetim Kurulu bütçe bölümleri arasında
aktarma yapabilir. Uygulanan bütçenin takip eden Genel Kurul’da ibra edilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu’na ayrıca yeni dönem için bir taslak bütçeyi Genel Kurul’a sunar ve onay
ister.
E.KULÜBÜN TUTACAĞI DEFTERLER:
1.Karar defteri
2.Üye kayıt defteri
3.Evrak kayıt defteri
4.Demirbaş defteri
5.İşletme hesabı defteri
6.Alındı belgesi kayıt defteri
F.DENETİM:
Denetim kurulu,3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Denetim
Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka bir nedenle boşalma olduğunda Genel Kurul’da aldığı
oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin çağrılması zorunludur.
Denetim kurulu kulübümüzün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi
için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.
Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel
Kurul’a sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
G.TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
1.Tüzük Değişikliği
Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’a katılma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye
sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘ dür. Oylaması da açık olarak yapılır.
2.Yönetmelik Değişikliği
Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğunda yönetmelik, tüzükte olduğu gibi değiştirilir ve
Genel Kurul’da karara bağlanır.
H. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ:
1.Mahkeme kararıyla fesih,
2.Kendiliğinden dağılmış sayılma,
3.Mahkeme kararıyla kapatılma,
4.Tasfiye,
durumlarında gerçekleşir.
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EKLER

:

EK-1.Kuruluş
EK-2.Disiplin Ceza Cetveli
EK-3.Haftalık Yürüyüş Rehberi talimatı
EK-4.Yüksek irtifa Etkinlik rehberi talimatı
EK-5.Rota seçenekleri ve zorluk dereceleri çizelgesi
EK-6.Sosyal Etkinlik Düzenleme Talimatı

Sayfa 28

