
 

 

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU 

BOLTLAMA UYGULAMA VE EĞİTİM KURALLARI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç:  
Madde 1- Bu kuralar doğal kayalık alanlarda boltlama yoluyla açılacak olan rotaların 

seviyesini, kimlerin botlama yoluyla rota açabileceğini, boltlama yapacak kişilere 

verilecek eğitimlerin, düzenlenmesi  ve  botlama  kurulunun oluşumuyla ilgili usul ve 

esasları belirlemektir. 

 

Kapsam:  
Madde 2-Bu kurallar doğal kaya ve kayalık alanda dağcılık ve tırmanış amaçlı rota 

açmak isteyenleri ve rota açtırmak isteyen kişi, kurum, kuruluş veya özel teşebbüsleri, 

boltlama ile ilgili ekipman üreten veya tedarik eden yapıları kapsar. Ayrıca boltlama 

yoluyla rota açıcıların iş tanımlarını ve görevlendirilmeleri ile ilişkin hususları kapsar. 

 

Dayanak: 

Madde 3 – (1) Bu kurallar, 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de 

yayınlanan Federasyon Ana Statüsüne ve üyesi olduğumuz federasyon veye 

birliklerin kurallarına  dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar:  

Madde 4- Bu  kuralllrada geçen; 

 

Federasyon  : Türkiye Dağcılık Federasyonunu 

Federasyon Başkanı   ; Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını, 

Boltlama Kurulu :Türkiye Dağcılık Federasyonu Boltlama 

Kurulunu 

Bolt :Bolt bir can güvenliği malzemesidir. Dağcılık, 

kaya tırmanışı, mağaracılık, kanyoning gibi 

doğa sporlarında ve doğada gerçekleşebilecek 

arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır 

Boltlama Yapan :Boltlar yardımıyla doğal kayalık alanlarda bir 

veya birden fazla ip boylarıyla tırmanma imkânı 

veren rotaların hazırlayan deneyimli tırmanıcıyı 

Tırmanıcı :Doğal kayalık alanlarda bir veya birden farklı 

teknikle, tırmanış tekniğine uygun ekipman 

yardımıyla belli bir hattı yukarıya doğru çıkan 

kişiyi ifade eder 

Proje Rota :Yeni açılmış ve henüz çıkılmamış rotanın 6 ay 

süresince açan kişinin denemesine ait olma 

durumunu ifade eder. 

İniş İstasyonu :Rotaların sonunda ya da duruma göre ortasında 

da bulunabilen en az iki boltun birbirine 



 

 

yedeklenmesiyle iniş halkası veya karabinasını 

içeren iniş noktası. 

Spor Tırmanış :Tek İp boyuyla doğal kayalık alanlardaki 

boltlama yardımıyla yapılabilen tırmanış sporu 

Alpin Spor :Hem geleneksel tırmanış malzemelerinin hem 

de boltun yardımıyla gerçekleştirilen çok ip 

boylu rotalardaki karışık stil tırmanış sporu 

Rota Açıcı :Bolt yardımıyla tek veya çok ip boylu rotaları 

(Hazırlayan) açan deneyimli usta tırmanıcı. 

Yönetim Kurulu :Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim 

Kurulunu, 

Ana Statü :Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü , 

Disiplin Kurulu :Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin 

Kurulunu, 

Disiplin ve Ceza Talimatı :Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve Ceza 

Talimatını, 

Eğitim Kurulu :Türkiye Dağcılık Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

Eğitim Talimatı :Türkiye Dağcılık Federasyonu Eğitim 

Talimatını, 

Sporcu :Sporcu lisan, tescil, vize ve transfer talimatına 

göre lisansını almış ve her yıl lisansını vize 

ettiren kişiyi 

Federasyon ve birlik : Üyesi olduğumuz uluslararası federasyon veya 

birliği ifade eder, 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Boltlama kurulunu oluşumu, görev ve çalışma esasları 

 

Kurulun oluşumu 

Madde 5- Türkiye’nin farklı bölgelerindeki doğal kayalık alanlarda rota açmış 

yüksek deneyime sahip kişiler arasından en az beş kişiden oluşacak botlama kurulu 

federasyon yönetim kurulunca oluşturulur. 

 

Görev ve Çalışma Esasları 

Madde 6 

6.1 Görevi- Kurul, ülkemizde farklı doğal yapılardaki kayalık alanlara sportif amaçlı 

bolt yardımıyla oluşturulacak rotaların belli bir standardizasyona ve kaliteye bağlı 

kalınmasına, boltlamanın nerelerde yapılıp yapılmayacağına, bunun kimlerin 

yapabileceğine, bu uygulamanın yapılış biçimlerine, yapılış öncesi ve sonrasındaki 

hassasiyetlerin değerlendirilmesine. Kötü yapılan ve tehlike arz eden uygulamaların 

değerlendirilip sonuca bağlanmasına, eğitim ve müfredat programın oluşturulmasına. 

Mevcut tırmanış alanlarının tesciline, korunmasına, yeni bölgelerin açılmasına, 

eskiyen rotaların yenilenmesine öncülük eder. Ayrıca projeler geliştirilmesine yardım 

ederek doğada gerçekleştirilen spor tırmanışın yaygınlaştırılmasına destek olur.  

 

6.2 Çalışma Esasları-Kurul, yasalara, ana statü hükümlerine, federasyon çalışma 

programı ve hedeflerine uygun çalışır. 

 



 

 

a) Kurulun alacağı kararlar tavsiye niteliğindedir. Kararlar başkanın teklifi ile 

yönetim kurulu kararı haline getirilince bağlayıcı hüküm ifade eder. 

b) Kurul yılda en az 2 toplantı yapar. 

c) Her yeni yılın görev paylaşımı, çalışma esasları, toplantı yer ve zamanlarını 

belirleyerek federasyona bildirir. 

d) Mazeretsiz üst üste 2 toplantıya katılmayan kurul üyelerinin görevi yönetim 

kurulunun kararı ile sona erdirilir. 

e) Kurul Üyelerinin çoğunluğu sağlandığında toplantı gerçekleşir 

f) Alınan kararlar karar defterine yazılır ve imzalanır. Kararlar yazılı olarak 

federasyona bildirilir. Görev sonunda defter federasyon genel sekreterliğine 

teslim edilir. 

g) Kurul çalışma programlarını yıllık olarak hazırlar 

h) Kurul yıllık olarak gerçekleştirilen faaliyetleri rapor olarak federasyona sunar. 

i) Kurul doğal kayalık alanlarda boltlama yoluyla gerçekleşebilecek 

faaliyetlerin, projelerin ve eğitim çalışmalarının bütçe taleplerini hazırlayarak 

ana bütçe hazırlanmadan en az 3 ay önce federasyona yazılı olarak iletir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Boltlama Uygulaması  

 

Madde 7 

7.1 Boltlama Uygulamasında Teknik Malzeme-  farklı bölgelerdeki kayalarda 

hangi materyallerin nasıl kullanılacağıyla ilgili standardizasyonlar aşağıda 

belirlenmiştir. 

a) Deniz seviyesinden 30km lik iç kısma kadar olan kayalıklar deniz seviyesi 

olarak adlandırılır ve paslanmaz malzemeler kullanılır. Bunun dışında kalan 

bölgeler iç bölge olarak tanımlanır galvaniz malzemeler kullanılabilir. 

Tercihen paslanmaz malzemeler tavsiye edilir. 

b) Sıkma bolt ya da yapıştırma bolt kullanılıyorsa kalınlığı en az 10mm uzunluğu 

en az 80mm olmalıdır. Sıkma boltlarda 12mm lik kalınlığa sahip bolt 

kullanılması tavsiye edilir. 

c) Sıkma boltlar kayaya uygun delik açıldıktan ve içi temizlendikten sonra 

çakılarak deliğe yerleştirilen ve ardından anahtar yardımıyla uygun değerde 

sıkılarak içinde genleşerek sıkışan yüzük sayesinde kayaya sabitlenen ve 

hemen kullanılabilen dübellerdir. Yapıştırma boltlar, kayaya uygun delik 

açıldıktan ve içi iyicene temizlendikten sonra deliğin çift komponentli epoksi 

ile doldurulup uygun yivlere sahip dübelin yerleştirilmesi ve kullanıcı 

talimatlarında belirtilen donma süresi dolduktan sonra kullanıma hazır olan 

dübellerdir. 

d) Boltlamada kullanılacak ürünlerin testleri yapılmış ürünler olmalıdır. Bu 

ürünlerin üzerinde gerekli uluslararası güvenlik standartlarını (CE) simgeleyen 

güvenlik işaretleri bulunmalıdır. 

e) Rotaların iniş istasyonlarında kullanılan iniş halkası veya karabinası bu amaç 

için üretilmiş olmalıdır. 

 

7.2 Boltlama Uygulamasının Yapılışı-Bu bölüm boltlamanın kayaya uygulanış 

biçimini, sıklığını, tarzını ve güvenliğini belirler.  

Boltlama uygulamasının tüm dikkat, özen ve kalitesine rağmen zaman içerisinde 

doğal birçok faktörden etkilenebildiğini, bu yüzdende yüzde yüz can güvenliğini 

garanti etmediğini tırmanıcılar bilir ve bu riskleri göz önüne alarak tamamiyle kendi 



 

 

iradeleriyle rotada tırmanış yaparlar. Tırmanış rotasında meydana gelebilecek 

olumsuzluklardan botlamayla rota açan kişiler veya federasyon sorumlu tutulamaz. 

 

a) Boltlama işleminde kullanılacak tüm malzemeler üreticinin belirlediği 

kullanıcı talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. 

b) Açılan rotanın güvenlik açısından boltlama sıklığı tırmanıcının her koşulda 

yere çarpmamasını gerektirir. Ayrıca çakılan boltun tırmanıcı için en rahat 

pozisyon içinde kullanabilmesini sağlamalı. Boltların konumları her türlü 

düşüş güvenliğini sağlayacak şekilde belirlenmelidir (tehlikeli salınımlar, 

çakılmalar, düşüş mesafeleri, vb.) 

c) Yumuşak özellik gösteren kayalarda mutlaka yapıştırma, sert özellikte olan 

kayalıklarda tercihen yapıştırma veya sıkma kullanılmalıdır. Kaya üzerindeki 

güvensiz bölgeler çekiç kontrolünden geçirilmelidir. 

d) Rotaların iniş istasyonları birbirini yedekleyen en az iki noktadan 

oluşturulmalıdır. Doğal noktaların istasyona dâhil edilmesi rota açıcının 

sorumluluğundadır. 

e) Boltlama her zaman o iş için uygun matkap ve ekipmanlarıyla yapılmalıdır. 

f) Boltlamada düşüşün güvenli olabilmesi ve ipin akışı/keskin köşelere 

sürtünmemesi için kayanın açısı, setler, tavan çıkışları, köşeler vb doğal girinti 

ve çıkıntıların iyi analiz edilerek boltlamanın yapılması önemlidir. 

a) Geleneksel çıkılabilecek hatlar mümkün olduğunca korunmalıdır.  

b) Spor tırmanış bahçelerindeki etik değerler gözetilerek çatlak hatlar 

boltlanabilir. 

c) Mevcut rota hatlarının yakınında açılacak yeni rotalar o rotanın bağımsız 

karakterlerini bozmamalıdır. 

d) Spor tırmanış bahçelerinde kayanın bütünlüğünü korumak adına sikke 

kullanılmamalıdır. 

e) Açılacak rotalarda can güvenliğini tehlikeye sokabilecek şeyler mevcut ise 

rota açılmamalıdır. 

f) Rota açıldıktan sonra tırmanıcının ve emniyetçisinin can güvenliğini tehlikeye 

sokabilecek unsurlar ortadan kaldırılmış olmalıdır. Temizlik işlemi rota 

üzerindeki çürük taşların/kabukların düşürülmesi, tutamak ve basamakları 

kapayan yosun toprak bitki örtüsünün temizlenmesini gerektirmektedir. 

g) Açılacak rota doğal yaşam için zarar getirecekse bu rota açılmamalıdır. 

h) Alpin spor rotalar aşağıdan yukarıya doğru açılmalı ve 10mm*70mm den 

küçük bolt kullanılmamalıdır.  

i) Alpin spor rotaların istasyonları mutlaka iki noktalı ve bir iniş karabinasına 

sahip olmalıdır. 

j) Rotalar üzerinde hamleleri zorlaştırıcı veya kolaylaştırıcı tarzda yontma 

yapılmamalı, yapay tutamak veya basamak yapıştırılmamalıdır. 

 

7.3 Boltlamada Etik Uygulama: 

 

a) Rota açılımına başlamadan önce çevre, kaya yüzeyi, riskler vb olgular 

değerlendirilerek başlanmalı. 

b) Proje rotalarda çalışma süresi 6 aydır. Bu süre içinde ilk çıkış yapılmadıysa 

rota diğer tırmanıcılara açılır. 

c) Rotaları açmadan önce lokal tırmanıcılara danışılır ve açılan rotaların bilgileri 

gerekli yerlere verilir. 



 

 

d) Bir rotaya varyosyon ve ya uzatma yapılacaksa öncelikle rota açanın onayı 

istenir.  

e) Rotalarda boya veya benzeri şeylerle işaretleme yapılmamalıdır. 

f) Gerek spor tırmanış bölgesi gerekse dağlık alanlardaki çıkılmış rotalar 

boltlanmamalıdır. 

g) İlk kez açılacak bir rotanın nasıl açılarak çıkılacağını rota açıcı etik kuralları 

göz önünde bulundurarak oluşturur. 

h) Alpin coğrafyalarda Çok İp Boylu Spor veya Alpin-Spor rota açmadan önce 

belli bir tırmanış geleneğini, kültürünü ve klasik rotalarını barındıran alanları, 

hassasiyetleri, etik değerler çok iyi araştırılmalıdır. Bunun için her türlü 

bilgiye ulaşılması çok önemlidir. Bölge ile ilgili yayınlar, rehber kitaplar, lokal 

tırmanıcılar veya bölgeyi çok sık ziyaret eden ve rota açan tırmanıcılardan 

gerekli bilgiler ve tavsiyeler alınmalıdır. 

 

 

7.4. Boltlama Uygulamasının Yapılamayacağı Yerler: 
 

Aşağıda özellikle alpin coğrafyalar için alınan kararlar yıllar içerisinde 

yaşanan deneyimler sonucunda şekillendirilmiş tavsiye kararlardır.  

Bu kararlar alınırken özgürce tırmanmaya, doğada en az iz bırakmaya, farklı 

tırmanış stillerine (geleneksel, boltlu vs.) ve kültürlerine açık, ekosisteme saygılı, 

geleneksel kültür korumaya dayalı özelliklere dikkat edilmiştir. 

 

a) Gelişime açık sürdürülebilir bir potansiyele sahip olmayan kısır doğal kayalık 

alanlar, 

b) Daha önce geleneksel yolla çıkılmış rotalar boltlanmaz, 

c) Alpin coğrafyalarda yazılı kaynaklar ve rehber kitaplardan bilgi almadan yerel 

tırmanıcılar veya bölgeyi sık sık ziyaret ederek rota açan deneyimli kişilerin 

gösterdiği veya söylediği alanlar boltlanmamalıdır, 

d) Karışık ve çürük rota hatları  boltlanmamalıdır, 

e) Her türlü doğal aktiviteye kapalı, insandan arındırılmış bölgeler, 

f) Sit alanlarının içinde bulunan doğal kayalık alanların boltlanması veya 

tırmanış gerçekleştirilmesi Sit mevzuatına bağlıdır. 

 

 

7.5.  Kötü veya İstenmeyen Boltlamaya Müdahale: 

 

7.5.1 Başvuru-Bir boltlu rotanın yapılış biçiminden veya farklı nedenlerden dolayı 

oluşabilecek çarpıklıkları ve can güvenliği risklerini boltlama kurulu yapılan yazılı 

başvurular sonucunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda rotayı açana ve 

başvuru yapana gerekli bilgiler verilir ve belirlenen süre içerisinde düzeltme talep 

edilir. Düzeltme yapılana kadar rota tırmanışa kapatılır. Haklı bir gerekçeye 

dayanmayan başvuru konusunda ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular 

değerlendirmeye alınmaz. Ayrıca yargı yoluyla görülmekte olunan bir olay için 

başvuru yapılmaz yapılmışsa değerlendirmeye alınmaz. 

 

7.5.2 Değerlendirme-Mevcut durum kurul tarafından incelenerek değerlendirilir. 

Değerlendirmede can güvenliğini tehdit eden veya çarpık bir durum söz konusuysa 

öncelikli olarak boltlama yapandan verilen süre içerisinde düzeltmesi istenir. Gerekli 

sürede düzeltme gerçekleşmez ise federasyonun yönetim kurulunun kararı ile 



 

 

boltlama kurulu gerekli müdahaleyi yaparak iyileştirebilir, kaçınılmaz riskler 

taşıyorsa veya boltlanmaması gereken bir yer boltlanmışsa rotayı sökebilir. 

 

 

7.6. Kimler Boltlama Yapar-Boltlama yapacaklar aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir 

 

a) Boltlama kurslarından başarılı olan ve ilgili sertifikaya sahip olan tırmanıcılar, 

b) Yabancıların boltlama yapması deneyimliyse lokal tırmanıcıların 

inisiyatifindedir. Bir tırmanış bölgesinin federasyon tarafından tescillenmesi 

sonrasında bu bölgede tırmanış yapan ve rota açan deneyimli bir kişi adres 

olarak gösterilir. Bu lokal tırmanıcı, rotaların bilgisini alarak tırmanış yapmak 

isteyen kişiler için bu bilgileri muhafaza eder. 

 

 

Madde 8. Spor Tırmanış Bölgelerinin Tescili-Bu bölüm kıymetli bölgelerin 

federasyon tarafından tescil edilmesini, desteklenmesini ve korunmasını içerir. 

 

8.1 Başvuru-Tescil işlemi ilgili bölgenin kulüp veya sporcuları tarafından bir 

dilekçeyle federasyona başvuru ile başlar. Federasyon kurul üyeleriyle 

değerlendirmeleri sonuca bağlar.  

 

8.2 Değerlendirme-Bir bölgenin tescili için kurul üyeleri o bölgenin kaya yapısını, 

yüksekliğini, enini veya bant uzunluğunu, lokal yaşama etkilerini, ulaşılabilinirliği, 

bölgenin çevresine ve sportif etkisine katkısına, doğal yaşama olan etkilerine vb. 

özelliklere bakarak bir değerlendirme yapar.  

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Boltlama Eğitim ve Kurs Programı 

 

Boltlama Eğitimi: 
Madde 9-Boltlama eğitimi açılacak rotaların seviyesini ve güvenliğini standardize 

eden eğitim programlarını içerir. Eğitime başvuranlara kampın ilk günü “eğitime 

kabul yeterlik sınavı” yapılır. Bu sınavı geçenler eğitime devam eder geçemeyenler 

ise eğitme alınmazlar ve başvuru ücretleri iade edilmez. Eğitime başvuru için 

aşağıdaki ön şartlar aranır; 

a) Geçerli vizeye sahip lisanslı sporcu olmak, 

b) Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatına veya Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl 

içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıldan fazla ceza 

almamış olmak, 

c) Federasyon tarafından her yıl belirlenen kurs ücretini yatırmış olmak, 

d) Boltlama eğitimine, 1. Kademe Dağcılık veya 2. Kademe Spor Tırmanış 

Antrenörleri başvurabilir aynı zamanda bu kurslara 8 derecelik rotayı ilk 

görüşte çıkma becerisini sergileyebilecek rota koleksiyonu geniş ve farklı 

bölgelerde tecrübe edinmiş, tercihen bir rota açıcının yanında deneyim 

edinmiş kişiler başvurabilir, 

 



 

 

Madde 10- Eğitime Kabul Yeterlik Sınavı; Bu sınav Kamp Teknik Direktörü 

başkanlığında kurulan en az 3 kişilik bir komisyon tarafından oluşturulan bir kurul 

tarafından yapılır. Sınavda 8 derecelik rotayı ilk görüşte çıkma becerisini 

sergileyebilecek kişiler tırmandırılarak sınav yapılır. Sınavda adaylar “başarılı” veya 

“başarısız” olarak değerlendirilir. 

 

 

Madde 11-Boltlama Kursu-Federasyon taleplere ve ihtiyaçlara göre belirleyeceği 

sürede açacağı kurslarla eğitimi yürütür. 

 

a) Kurs süresi en az 4 günlük çalışmalarla gerçekleşir, 

a) Kurslar en az bir teknik direktör ve iki eğitmenle gerçekleştirilir, 

b) Kurs sonunda sınavlarla değerlendirme yapılır. Kursiyerin teorik ve uygulama 

sınavlardan %70 başarı göstermesi beklenir. Bu başarıyı gösterenlere 

“Boltlama Kurs Başarı Belgesi” verilir 

 

 

11.1.Kursun içeriğinde– Federasyonca düzenlenecek Boltlama eğitim programları 

aşağıda belirtildiği şekilde yapılır. 

 

Ders Konusu Teorik Uygulama Toplam 

Boltlu Rota Açımında Kullanılan 

Malzemeler ve Standartları 
1 2 3 

Rotayı belirleme ve ön analiz 1 2 3 

Epoksi ve sıkma bolt uygulaması, bolt 

konumlarını belirleme 
1 3 4 

İstasyonlar 1 3 4 

Rota Temizliği  1 1 

Rota Açım Teknikleri (Aşağıdan Yukarıya 

Doğru ve Yukarıdan Aşağıya Doğru Rota 

Açımı) 

 3 3 

Teknik Teorik Bilgiler (Yönlendirme 

Açıları, Güvenli Çalışma Yükleri, İstasyon 

Açıları, Düşüş Faktörü, Kırılma Yükleri, 

Düğümler, Tekrar İstasyon Yapma) 

1 3 4 

Geleneksel rotaların tırmanılmasında 

kullanılan ekipmanların boltlama anında 

kullanımları. 

1 4 5 

Erişim yöntemleri  3 3 

Rota açımında doğal yapının korunması ve 

etik konuları işlenir 
2  2 

TOPLAM 8 24 32 

 

Belge Verilmesi  

Madde 12 – (1) Bu kuralların dokuzuncu (11-1) maddesinde belirtilen eğitim 

programlarının tümünü başarı ile tamamlayan sporcu, programın bitiminde “Boltlama 

Eğitim Başarı Belgesi” almaya hak kazanır. 

 

(2) Boltlama Eğitim Başarı Belgesi talebinde bulunan sporcu, aşağıdaki belgeleri 

Federasyona göndermek zorundadır.  



 

 

a) Eğitim Bitirme Belgesi Talebini içeren dilekçe,  

b) İki adet son altı (6) ay içinde çekilmiş fotoğraf (4x6 ebatlarında)  

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,  

d) Belge ücretinin Federasyonun banka hesabına yatırıldığına dair dekont,  

e) İkametgah belgesi 

f) Sağlık  belgesi, 

 

3) Eğitim Bitirme Belgesi, Federasyon Başkanı imzası ile verilir.  

 

Eğitim Kampları Disiplin İşlemleri  

Madde 13-(1) Eğitim faaliyetlerinin uygulamadaki mevzuata uygun olarak 

düzenlenmesinden kamp müdürü sorumludur. Kamp müdürünün talimatlarına 

antrenör ve sporcular uymak zorundadır. Kampın huzurunu bozan, grup çalışmalarına 

uygun hareket etmeyen, çalışmalara katılmayan, fevri davranan sporcu kamp 

müdürünce kampla ilişkisi kesilir. Bu hususta hazırlanacak tutanak Federasyona 

ulaştırıldığı takdirde disiplin işlemleri başlatılır.  

 

(2) Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen antrenör sporculara karşı aynı tutum ve 

davranışı göstermek zorundadır. Sporcular arasında ayrım yapan, uygun olmayan 

davranışta bulunan, huzursuzluk çıkartan, kayırmacılık yapan antrenör kamp müdürü 

tarafından kamptan gönderilir.Bu hususta hazırlanacak tutanak Federasyona 

gönderilir ve disiplin işlemleri başlatılır.  

 

(3) Eğitim kamplarında; sporcu ve resmi görevliler siyasi düşünce, din, ırk ve mezhep 

gibi ayrıştırıcı konularda propaganda yapamaz, simge ve amblemler kullanamaz. 

Kullanıldığı tespit edilenler hakkında disiplin işlemleri başlatılır.  

 

(4) Spor Teşkilatı mensuplarını, Federasyon Yönetimini ve Federasyon çalışanlarını, 

kamptaki resmi görevlileri, yazılı ve görsel basın ve internet ortamında, gerçeğe aykırı 

suçlama ve beyanlarda bulunan kişiler hakkında Disiplin İşlemleri başlatılır, Ayrıca; 

İlgili mahkemeler nezdinde gerekli davalar açılır.  

 

Yurt Dışında Alınan Belgeler  

Madde 14 – Bu Talimatın dokuzuncu (11-1) maddesindeki eğitim programlarına 

göre, yurtdışından belge almış kişilere denklik işlemlerinin yapılabilmesi için, Eğitim 

ve botlama  kurulunun görüşü Yönetim Kurulunun kararı  ve  Federasyon Başkanının 

onayıla  belge düzenlenir. Denklik almak için müracaat eden kişiler eksik programları 

varsa, Federasyonun eğitim programı tamamladıktan sonra denklik belgesi almaya 

hak kazanır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Mesleki Olarak Boltlama, Çalışma Koşulları, Sorumlulukları ve Ücretlendirme 

 

Mesleki Olarak Boltlama: Bu bölüm, bir özel teşebbüsün veya kamu ve kurumun 

boltlama yoluyla açtırmak isteyeceği rotaları ve rotaların bakımlarının olduğu 

durumlarda rota açıcının görev sorumluluk ve maddi kazancıyla ilgili yol gösterir. 

 

Madde 15 

15.1 Boltlama Yoluyla Rota Açan Görev ve Sorumlulukları: 



 

 

 

a) Rota açan kişi Federasyonun Boltlama Uygulama ve Eğitim Kurallarına göre 

hareket eder, 

b) Rota açacak kişi boltlama kurslarından sertifikalı olmalıdır, 

c) Federasyon üzerinden talep geldiğinde sertifikalı rota açıcılar ilgili 

komisyonun teklifi ile Federasyon tarafından görevlendirilir. 

 

15.2 Günlük Çalışma Ücretleri: 

 

a) Günlük çalışma ücretleri çalışma koşullarındaki riskler, çalışılan bölgenin sarp 

ve dağlık olması, çalışılan mevsimin zorlukları, konaklama ile orantılı olarak 

yüksekte çalışma ve erişim sektörünün belirlediği günlük rayiç bedel 

üzerinden federasyon yönetim kurulunca belirlenir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Çeşitli ve Son Hükümler 

  

 

  Hüküm bulunmuyan haller 

 Madde 16 – Bu Kuralların uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunların çözümü 

hususunda ilgili Kurulların görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.  

 

Yürürlük  

Madde 17 – Bu kurallar yönetim kurulunun onayından sonar federasyonun resmi 

internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

  

Yürütme 

 Madde 24– Bu kuralların hükümlerini ve uygulamararı Federasyonu Başkanı 

yürütür. 

  


