
 
              

 

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU 

 

FAAL SPORCULUĞU BIRAKMA TÖRENLERİ 

HAKKINDA TALİMAT 

I. GENEL HÜKÜMLER 

 

 

AMAÇ : 

Madde 1-Bu talimatın amacı : 

           Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce uygulanan amatör spor dallarında spor yaparak, bu 

yönetmelikte belirtilen sportif vasıflardan birini veya birkaçını kazananların, faal sporculuklarının 

sona ermesi halinde tören düzenlenmesini ve bu törenin şartlarını belirlemektir. 

TANIMLAR : 

Madde 2-Bu talimatta;  

Genel Müdürlük        :    Gençlik ve Spor  Genel Müdürlüğünü  

Federasyon                :    Dans Sporları  Federasyonunu, 

Faal Sporcu                :   Lisanslı olarak federasyonca  düzenlenen resmi yarışmalara katılanları, 

Sportif vasıf               :    Faal sporculuk döneminde, Federasyonunca belgelenerek yapılan 

müsabakaları, 

Resmi yarışmalar      :    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyon  yıllık faaliyet 

programında yer alan, yarışmaları ifade eder. 

 

 

II. ESAS HÜKÜMLER 

 

BAŞVURMA ŞEKLİ : 

            Madde 3-Faal sporculuğunu sona erdirmek isteyen ve bu talimatta  belirlenen sportif 

vasıflardan birini veya birkaçını taşıyan bir sporcu, dilekçe ile Faal Sporculuğu bırakma töreni 

yapılması için federasyona  başvurur. 

 Müracaat üzerinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra Makamın onayı ile kesin şeklini alır. 

Faal sporculuğu bırakma töreni tarihi ile sporcunun en son iştirak ettiği resmi yarışma tarihi 

arasında iki yıldan fazla fark olamaz. 

TÖRENLER : 

Madde 4-Faal sporculuğu bırakma törenine hak kazanan sporcular için gerekli tedbirler 

aşağıdaki şekilde alınır; 

a) Törene hak kazanan sporcuya kendi spor dalında Türkiye Şampiyonası veya Yurt içi Milli 

yarışmalarından birinde tören düzenlenir. 

b) Düzenlenecek törenin tarihi, sporcuya yazı ile bildirilir. 

c) Tören sırasında mükâfatlar, yarışmada hazır bulunan en üst kademeli yönetici tarafından 

sporcuya verilir. 

d) Sporu bırakma töreni yapılanlar, dilerlerse, tören tarihinden itibaren azami 6 ay zarfında 

kendi adlarına özel bir spor organizasyonu daha yapabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESİSLERİN TAHSİSİ : 

Madde 5-Özel tören için talep edilen Genel Müdürlüğe ait tesisin tahsisi “Spor tesisleri 

İşletme Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. 

 Bu tahsis esnasında “Müsabaka Hasılat Dağıtım Yönetmeliği”nde öngörülen Bölge ve Saha 

payları ile Spor Tesisleri İşletme Yönetmeliğinde öngörülen tahsis ücreti ile Türk Spor Vakfı 

payları alınmaz. 

MÜKAFATLAR : 

Madde 6-Sporu bırakma töreninde, sporcuya  Genel Müdürlük veya federasyon tarafından 

hazırlanan ödül verilir. Bunların dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslar dilerlerse kendi 

adlarına her türlü hediye verebilirler. 

SPORTİF VASIFLAR : 

      Madde 7- Faal sporculuğu bırakma törenine hak kazanmak için aşağıda belirtilen 

Sportif Vasıflardan en az birine sahip olmak gereklidir; 

          a)Bir veya birden fazla spor branşında ve bütün kategorilerde toplam en az; 10 defa Milli 

veya 2 defa Türkiye Şampiyonu olmak. 

    b)Uluslar arası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek, 

    c)Herhangi bir kategoride en az bir defa Milli olduktan sonra yarışmalara girmesi Sıhhi 

Kurul raporu ile tevsik edilen, sakın görülmek. 

          d)Dünya, Avrupa Şampiyonalarından birinde, birinciden üçüncüye kadar dereceye girmek 

veya Federasyonca faaliyet programında yer alan uluslar arası yarışmalarda ilk üçe girmek.  

     TÖREN SONUÇLARI: 

    Madde 8-Hakkında faal sporculuğu bırakma töreni yapılan sporcuların lisansları tekrar vize 

edilmez ve bir daha resmi yarışmalara katılamazlar. 

     TÖREN HAKKI ELDE EDEMEME: 

     Madde 9-Aşağıda belirtilen cezalardan birini veya birkaçını alan sporcular, bu 

yönetmelikte belirtilen sportif vasıfları taşısalar dahi, tören hakkı elde edemezler. 

            a) Faal sporculuk döneminde bir defada 6 aydan fazla veya toplam bir yılı geçen sportif 

ceza alanlar. 

      b) Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olanlar. 

MÜKTESEP HAKLAR: 

Madde 10- Bu talimattın yürürlük tarihinden önce, Talimat hükümlerine göre tören hakkı 

elde etme durumunda ve haklarında tören yapılmamış olanlar için, bir defaya mahsus olmak üzere 

talimattın yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat ederek hak kazandığı federasyona 

onaylananlara, aynı işlemler yapılacaktır. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde 11- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonunun resmi web 

sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME : 

Madde 12- Bu talimat hükümlerini Dans Sporları Federasyonu başkanı yürütür. 

 


