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TÜRKĠYE DAĞCILIK FEDERASYONU 

ÖDÜL TALĠMATI 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç: 

Madde:1-Bu talimatın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde yer alan dağcılık, 

spor tırmanış ve dağ kayağı branşında ulusal ve uluslar arası spor faaliyetlerinde başarılı olan 

sporcu, spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve başarıda emeği geçen spor elemanlarına ayni 

ve nakdi ödül verilmesini amaçlamaktadır. 

 

Kapsam: 

Madde:2- Bu talimat, Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Ferdi veya Takım 

Şampiyonalarında, Akdeniz Oyunlarında, Karadeniz Oyunlarında, Dünya Okul Sporları 

Yarışmalarında, Dünya Üniversite Oyunlarında, Dünya ve Avrupa Kupası Yarışmalarında, 

yarışması dağlarla olan alpinizm branşında yapılan zorlu tırmanışlarla yurtiçi ve yurtdışında, 

ülke tanıtımına katkı sağlayan faaliyetlerde, ulusal şampiyonalarda ve ödüllü yarışmalarda 

başarı elde eden sporcuları, sporcunun bağlı bulunduğu kulübü, antrenörü, teknik direktörü, 

spor elemanlarını ve tırmanış anında liderlik yapan kişilere verilecek ödülleri kapsar. 

 

Dayanak: 

Madde:3- Bu talimat, 02.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Federasyon Ana Statüsü ile 14 Temmuz 2004 ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar: 

Madde:4- Bu talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Genel Müdür  : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

c) Federasyon  : Türkiye Dağcılık Federasyonunu, 

d) Federasyon baĢkanı : Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını, 

e) Yönetim Kurulu  : Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

f) Kulüp   :Dağcılık ve bağlı branşlarda faaliyetlere katılan tescilli                 

 kulüpleri 

g) Ödül   : Ulusal ve Uluslar arası müsabaka veya yarışmalarda üstün  

  başarı gösteren sporcu, spor kulübü, teknik direktör,     

antrenör,tırmanış lideri ve diğer spor elemanlarına verilecek  

madalya, kupa, başarı  

  belgesi, ayni ve nakdi ödül miktarlarını, 

h) Antrenör   : İkinci, Üçüncü ve Dördüncü kademe antrenör belgesine sahip  

 olan ve görevlendirilen kişiyi, 

ı) Teknik Direktör  : Beşinci Kademe ve Federasyonca görevlendirilen diğer  

  kademelerdeki Antrenör Belgesine sahip ve  

  müsabaka/yarışmada görevlendirilen kişiyi, 

 i ) Lider                                 :Tırmanış anında ekibe başkanlık yapan ve tırmanışa aktif     

                                                  olarak katılan kişi 

j ) IOC   : Uluslar arası Olimpiyat Komitesini, 

k) Spor Elemanı  : Üstün başarı gösteren sporcunun bu başarısında emeği geçen  

 yarışma veya müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog,  

 diyetisyen, masör, fizyoterapist vb. elemanları, 

ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Ödül Verilecek YarıĢma ve Müsabakalar 

Madde:5- Yarışması dağlarla olan alpinizm branşında yurtiçi ve yurtdışında yapılan zorlu dağ 

tırmanışlarına katılan ve başarılı olan dağcıları ve liderlik yapan kişiyi, Olimpiyat Oyunları, 

Avrupa ve Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya Okul Sporları 

Yarışması, Dünya Üniversite Oyunları, Avrupa ve Dünya Kupası Yarışmaları, Uluslar arası 

Yarışmalar, Ulusal Yarışma ve Şampiyonlar, Ödüllü Yarışmalarda büyükler, gençler, yıldızlar 

ve minikler kategorisinde katılan ve başarılı olan sporcu, sporcunun kulübü, teknik direktörü, 

antrenörü ve emeği geçen spor elemanına bu talimatta belirtilen ödüller verilir. 

 

Uluslararası YarıĢmalar 

Madde:6- 1) Olimpiyat Oyunlarında ferdi müsabakalarda;  

 

a) Birinci olan sporcuya, 

b) İkinci olan sporcuya, 

c) Üçüncü olan sporcuya, 

d) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne birinci olan her sporcu için, ikinci olan 

her sporcu için, üçüncü olan her sporcu için, 

e) Kulüplere; her birinci sporcu için, her ikinci sporcu için, her üçüncü sporcu için, 

f) Alpinizm dalında ise yapılacak olan tırmanışın zorluk derecesi dikkate alınarak 

Yönetim Kurulunun takdir edeceği miktarda sporcu ekip elemanları ve tırmanışta 

liderlik yapan kişi için,Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit ( TL)  ödül 

verilir. 

 

2) Dünya Şampiyonasında büyükler kategorisinde ferdi başarılı olan sporculardan; 

 

a) Birinci olan sporcuya, ikinci olan sporcuya, üçüncü olan sporcuya,  

b) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne birinci olan sporcu için, ikinci olan 

sporcu için, üçüncü olan sporcu için, 

c) Kulüplere; birinci olan her sporcu için, ikinci olan her sporcu için, üçüncü olan her 

sporcu için, 

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit (TL)  ödül verilir. 

 

 

 3) Avrupa Şampiyonasında büyükler kategorisinde, ferdi yarışmalarda;  

 

a) Birinci olan her sporcuya, ikinci olan her sporcuya, üçüncü olan her sporcuya, 

b) Dereceye giren sporcuların teknik direktörüne; birinci olan her sporcu için, ikinci olan 

her sporcu için, üçüncü olan her sporcu için, 

c) Kulüplere; birinci olan sporcu için, ikinci olan sporcu için, üçüncü olan sporcu için,   

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit (TL) ödül verilir. 

 

 4) Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında Büyükler kategorisinde takım yarışmalarında;  

 

a) Milli Takımın birinci olması halinde; her sporcuya, ikinci olan olması halinde her 

sporcuya, üçüncü olması halinde her sporcuya, 

b) Milli takımın birinci olması halinde takımın teknik direktörüne, ikinci olması halinde, 

üçüncü olması halinde, 

c) Kulüp takımının birinci olması halinde, ikinci olması halinde, üçüncü olması halinde, 

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit ( TL) ödül verilir. 

 

5) Akdeniz ve Karadeniz Oyunlarında ferdi yarışmalarda; 
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a) Birinci olan sporcuya, ikinci olan sporcuya, üçüncü olan sporcuya, 

b) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne; sporcunun birinci olması halinde, 

ikinci olması halinde, üçüncü olması halinde, 

c) Kulübüne;  birinci olan sporcu için , ikinci olan sporcu için , üçüncü olan sporcu 

için., 

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit ( TL) ödül verilir. 

 

6) Balkan Şampiyonasında ferdi müsabakalarda; 

 

a) Birinci olan sporcuya , ikinci olan sporcuya., üçüncü olan sporcuya , 

b) Dereceye giren sporcunun teknik direktörüne, 

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit (TL) ödül verilir. 

 

7) Yıldızlar, Gençler ve Minikler kategorisinde ferdi ve takım müsabakalarında; 

 

a) Bu talimattaki şampiyona ve yarışmalarda gençler kategorisinde dereceye giren 

sporcuya, teknik direktör ve antrenörüne, büyükler kategorisinde dereceye giren 

sporcuya ve sporcunun teknik direktörüne Yönetim Kurulunca takdir edilen ödülün 

1/2’si verilebilir.  

b) Yıldızlar ve minikler kategorisinde dereceye giren sporcuya, sporcunun teknik 

direktör ve antrenörüne, büyükler kategorisinde dereceye giren sporcuya, teknik 

direktör ve antrenöre Yönetim Kurulunca takdir edilen ödül miktarının 1/3 oranında 

verilebilir.  

c) Gençler kategorisinde; Milli Takımın birinci, ikinci ve üçüncü olması halinde; 

sporcuya, teknik direktör ve antrenörüne, büyükler kategorisinde Yönetim Kurulunca 

takdir edilen ödülün 1/2’si, yıldızlar ve minikler kategorisinde ise; 1/3 oranında ödül 

verilebilir.  

d) Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde elde edilen başarılarda emeği 

geçen spor elemanı ile uzman personele Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda 

nakdi veya ayni ödül verilir. 

 

8) Uluslararası Yarışlar, Avrupa ve Dünya Kupası yarışmalarının uluslar arası düzeyde 

yapılan yarış ve organizasyonlara en az on ülkenin katılması ve sporcuların yarışması şartıyla; 

birinci olan sporcuya, ikinci olan sporcuya, üçüncü olan sporcuya, dereceye giren sporcunun 

teknik direktörüne, 

Yönetim Kurulunca takdir edilecek miktarda nakit (TL) ödül verilir.  

 

9) Uluslararası düzeyde yapılan ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan tırmanış yarış ve 

spor organizasyonlara katılan sporcuya, antrenöre, uzman personele, tırmanış liderine ve diğer 

spor elemanlarına Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ayni ve nakdi ödül verilir. 

 

Ulusal YarıĢmalar 

Madde:7- Federasyon tarafından organize edilen yarışma, tırmanış ve müsabakalarda başarılı 

olan sporcu, sporcunun yetiştirilmesinde ve başarılı olmasında emeği geçen antrenörlere, Yıl 

içerisinde eğitim ve tırmanış amaçlı açılan eğitim kamplarına üst düzeyde katılım sağlayan ve 

çalışmalara katkıda bulunan antrenörlere tescilini yaptırmış ve aktif olarak federasyonca 

düzenlenen eğitim,tırmanış ve diğer faaliyetlere iştirak eden,bulunduğu İl’de sporcu sayısını 

artırmak için faaliyet düzenleyen, Milli Takıma sporcu veren ve başarılı sporcuyu destekleyen 

spor kulüplerine Federasyon Başkanının teklifi, Ödül değerlendirme Komisyonunun görüşü 

Yönetim Kurulunun onayı ile ayni veya nakdi yardım yapılabilir. 
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Rekor Kırılması 

Madde:8- 1) Uluslararası düzeyde yapılacak yarışmalarda rekor kıran sporcuya aldığı ödülün 

yarısı kadar ilave ödül verilebilir. Sporcunun aynı müsabaka veya yarışmada birden fazla 

rekor kırması halinde verilecek ödül Yönetim Kurulunca belirlenir. 

 

 2) Federasyonca yapılacak yarışma ve müsabakalarda, Federasyon faaliyet 

programında yer alan bölgesel yarışmalarda il faaliyet programında yer alan ve Federasyonun 

gözetim ve denetiminde yapılan yarışma veya müsabakalarda; büyükler, gençler ve yıldızlar 

kategorisinde Türkiye rekoru kıran sporcuya Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ayni 

ve nakdi ödül verilir. 

  

 

Ödüllerin VeriliĢ ġekli 

Madde:9- 1) Ödül değerlendirme Komisyonunun görüşü, Federasyon Başkanının teklifi ve 

Yönetim Kurulunun onayı ile ödül verilir.  

 

2) Yurtdışı müsabaka veya yarışmalarda katılımcı ülke sayısı 6. maddenin 8. 

fıkrasında belirtilen sayıdan az olması halinde ödül verilmez. 

 

3) Federasyonun mali durumuna göre, sporcuya, kulübe, teknik direktöre, antrenöre ve 

spor elemanlarına ödülün ne şekilde verileceğine Yönetim Kurulu karar verir. 

 

4) Doping sonuçları alınmadan hiçbir şekilde sporcuya ve antrenörüne ödül verilmez.  

 

Aynı Müsabaka veya YarıĢmada Ödül Alınması 

Madde:10- 1) Bir yarışmada birden fazla ödül almayı hak eden sporcuya verilecek ödül veya 

ödüller Yönetim Kurulunca Federasyonun mali durumu dikkate alınarak karar verilir. 

 

 2) 20.10.2000 tarih ve 26325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi hakkındaki 

Yönetmelik hükümlerine göre ödül alan sporcu, kulüp, teknik direktör, antrenör ve spor 

elemanlarına ayrıca bu talimat hükümlerine göre ödül verilmez. Sporcu, teknik direktör, 

antrenör, kulüp, ve spor elemanlarının Genel Müdürlükten alacağı ödülün, Federasyonca 

verilecek ödül miktarından az olması halinde aradaki fark kadar ödül Federasyonca verilir. 

 

Ödülün Durdurulması ve Geri Alınması  

Madde: 11- 1) Aşağıda belirtilen şartların oluşması halinde ödül durdurulur veya geri alınır.  

 

a) Suçlu olduğu tespit edilenlere, 

b) Dopingli olduğu tespit edilenlere, 

c) Doping için numune vermekten kaçınanlara, 

d) Dopingle ilgili uluslar arası kuralları ihlal eden veya doping sebebiyle tedbirli olarak 

disiplin kuruluna sevk edilenlere ödül verilmez. 

e) Ödülün ilk taksiti veya takip eden taksitleri alınmasından sonraki dönemde bir 

müsabaka veya yarışmada veya herhangi bir şekilde dopingli olduğu tespit edilenlerin, 

ilk müsabakadan almış olduğu ödülün taksitleri ödenmiş ise; geri alınmaz. Ancak; 

kalan taksitler ödenmez. 

f) Birinci paragrafın (a), (b), (c), (d) bentlerindeki hallerden dolayı ödülü iptal edilen 

sporcunun çalıştırıcısına verilen ödül geri alınır.  

 

Tescil ġartı 

Madde:12- 1) Bu talimatta belirtilen yarışma veya müsabakadan dolayı kulübün ödül 

alabilmesi için dereceye giren sporcunun, müsabaka yaptığı tarihten en az altı ay önce kulübe 

tescil edilmiş olması şartı aranır. 
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Görevlendirilecek Antrenör Sayısı ve Ödülün Dağılımı 

Madde:13-1) Ferdi müsabakalarda ödül almayı hak eden sporcunun antrenörü, sporcunun 

beyanına göre veya sporcu-antrenör arasında varsa sözleşme ile tespit edilir. 

 

 2) Ödül almayı hak eden sporcunun antrenörünün ödül miktarı; antrenörün 

kademesine göre tespit edilir. Teknik direktöre tespit edilen ödülün tamamı, dördüncü kademe 

antrenöre ödülün 3/4, ikinci ve üçüncü kademe antrenöre ödülün 2/4’si ödenir.   

 

 3) Ferdi müsabakalarda; teknik direktör veya antrenöre verilecek ödül; ödül hak edilen 

yarışmada sporcuya verilen ödül miktarını geçemez. 

 

Ödül Değerlendirme Komisyonu 

Madde:14-1) Bu talimat hükümlerinde belirtilen ödüllerin verilmesinde; Federasyon Başkan 

Vekili başkanlığında, bir yönetim kurulu üyesi ve Federasyonunun kurullarında görevli üç 

üye olmak üzere beş kişiden Ödül Değerlendirme Komisyonu Yönetim Kurulunca 

oluşturulur. Ödül miktarı komisyonca belirlenir , kararlar oy çokluğuyla alınır ve Federasyon 

Başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya konulur. 

 

 2) Komisyonca yapılacak değerlendirmede; müsabaka/yarışmanın önemi, Ülkemizin 

tanıtımına katkısı ve 6. maddenin 8. bendi gereğince ilgili yarışa fiilen iştirak eden ülke ve 

sporcu sayısı gibi hususlar dikkate alınır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller 

 

 

Talimatta Hüküm Bulunmayan Hallerde 

Madde:15- 1) Bu talimatta yer almayan; Federasyonca veya uluslararası Federasyonca 

organize edilen uluslararası yarışmalarda başarılı veya Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan 

sporcu, teknik direktör, antrenör, spor kulübü ve diğer spor elemanlarına Ödül Değerlendirme 

Komisyonunun uygun görüşü, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 

ödül verilir. 

 

2) Bu talimatta yer almayan konularda; Yönetim Kurulunca alınan kararlar uygulanır. 

 

 3) Bu talimatta belirtilen veya Federasyonca yapılacak her türlü ödemelerden, kanunun 

zorunlu kıldığı her türlü vergi, resim ve harç kesintisi yapılır. 

 

Yürürlük 

Madde:16- Bu talimat hükümleri; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi 

(http://www.gsgm.gov.tr) ile Türkiye Dağcılık Federasyonunun resmi internet sitesinde 

(http://www.tdf.org.tr) yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde:17- Bu talimat hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

http://www.gsgm.gov.tr/
http://www.tdf.org.tr/

