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1- Üyelik Koşulları
Derneğimize 18 yaş ve üzeri kişiler üye olabilir. Üyelik için ciddi bir
sağlık problemi olmaması gerekmektedir. Eğitim dönemi her yıl MART
ayında başlıyor olsa da DAG’a bir takvim yılı içerisinde herhangi bir
zamanda üye olabilirsiniz. Üyelik sürecinizin başlamış olması için
gereken evrakları eksiksiz bir şekilde Yönetim Kuruluna teslim
etmeniz ve ilk altı aylık aidatınızı ödemiş olmanız gerekmektedir.
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2- Üye Aidatları ve Ödeme Seçenekleri

• Üyelik aidatımız aylık 15.-TL olup üyelik başlangıcında ilk 6 aylık
üyelik bedeli olan 90.-TL peşin alınır. Devam eden süreçte de üçer
aylık dönemlerde 45’er TL olarak tahsil edilir. Fazla ödeme
yaptığınız bir durumda fazla olan meblağ alacağınıza geçirilerek,
gelecek aylardaki aidat borçlarınızdan düşülmektedir. Mali kayıtlar
açısından aidatların doğrudan banka hesabımıza yatırılmasını tercih
etmekle birlikte, isterseniz geldiğinizde nakden aidat ödemesi de
yapabilirsiniz. Böyle bir durumda; ödemeniz karşılığında size ödeme
makbuzu verilir.
DAG tarafından aidat dışında başka hiçbir ödeme talep edilmemektedir.
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3- Üyeliğin Devamlılığı ve Sona Ermesi
•

Derneğimize üye olduktan sonra eğitimlere katılın ya da katılmayın Yönetim
Kuruluna yazılı bir istifa bildirimi (dilekçe olarak) göndermediğiniz ve beyan
etmediğiniz sürece üyeliğiniz devam etmektedir. Herhangi bir sebeple üyelikten
ayrılmak istendiğinde, o aya kadarki aidat borçlarının tamamını ödeyerek,
yk@dag.org.tr adresine istifa talebinin yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

•

Üyenin istifa talebi, aidat borcu olmadığı teyit edildikten sonra Yönetim Kurulu
tarafından işleme alınmaktadır. Tüm bu detaylar için dernek tüzüğümüzü
inceleyebilirsiniz. (http://dag.org.tr/icerik/1-96-58-0-tuzuk.html)

•

Kulüp tüzüğümüz uyarınca geçici olarak üyelik dondurma imkanı söz konusu değildir.

•

Bazı durumlarda, tüzükte belirtilen gerekçelere dayanarak kulüp kurallarına aykırı
davranışta bulunan üyeler veya 1 yıl ile daha uzun süre aidatlarını ödemeyen üyeler
Yönetim Kurulunun takdiri ile kulüpten ihraç edilebilirler.
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4- Derneğe Karşı Sorumluluklarımız (Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri)
•

Üyelerin derneğe karşı en temel sorumlulukları zamanında aidatların ödenmesidir.

•

Üyelerin ikincil hak ve sorumluluğu derneğin Genel Kurullarına katılmaktır. Olağan Genel
Kurullar her iki yılda bir Ekim ayı içerisinde gerçekleşir. Genel Kurullar, Yönetim Kurulunun
faaliyetlerinin dinlendiği, ibra edildiği ve yeni Yönetim Kurulunun seçildiği toplantılardır. Bazı
durumlarda, gündeme bağlı olarak, Yönetim Kurulu derneği Olağanüstü olarak toplanmaya
çağırabilir. Bu tür toplantılara Olağanüstü Genel Kurul denir ve çağrı usülleri ve toplanma
usülleri bakımından olağan toplantılardan farklılık içermezler.

•

Kulübün düzenlediği tüm eğitim (ön şartlı eğitimlerde kulüp tarafından öngörülen eğitim şartları
sağlanması durumunda) ve faaliyetlere katılım kulüp üyelerinin temel haklarındandır.

•

Bunun dışında üyeliğiniz ile beraber eğitimleri almaya başladığınızda ilk altı ayınızı
doldurduğunuzda "dağcılık" branşında lisans çıkarılabilinir. Bu lisans ile TDF’nin düzenlemekte
olduğu kaya tırmanış yarışmalarında kulübümüzü temsil edebilirsiniz. Kulüp her yıl toplu lisans
başvurusu için gerekli girişimleri yürütüyor ve üyelere bunu duyuruyor. Toplu başvuru zamanının
dışında ise lisans için gerekli evrakları doldurup kulübe onaylatıp başvurularınızı şahsen yapmak
durumundasınız.
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4- Derneğe Karşı Sorumluluklarımız (Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri) Devam
•

Eğitimlerinizi tamamladıktan sonra kendi bireysel faaliyetlerinizi yapmaya
başladığınızda (eğitim ve kulüp faaliyetleri dışında) düzenleyeceğiniz tüm faaliyetler
ile ilgili kulüp teamüllerine uygun bir şekilde “faaliyet bildirimi” yapmak tüm üyelerin
yükümlülüğünde olan bir uygulamadır. Bu uygulama kulübün, üyelerin faaliyetlerini
takip ve tavsiye mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.
Bununla ilgili olarak “Dağ Faaliyeti Planlama ve Organizasyon” adlı derste detaylı
bilgiler sizlere anlatılacaktır.

•

Ayrıca kulüp üyelerinin tüm bireysel zirve faaliyetleri öncesinde Teknik Kurula
tk@dag.org.tr e-mail adresinden faaliyet planlarını paylaşmaları, tavsiye ve
yönlendirme almaları Teknik Kurulun ana işlevlerinden biri olup Teknik Kurulun
faaliyet için uygunluk vermemesi durumunda üyelerin bu karara kati surette
uymaları beklenmektedir. Aksi durumda kulübün, üyesi hakkında sorumluluk alanı
sona ermekte ve tekrarlayan durumlarda Yönetim Kurulu ihraç kararına
başvurulabilmektedir.
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5- Kulüp Odası ve Ortak Alan Kullanımı
•

Kulüp odası tüm eğitimlerin, Genel Kurulların ve seminerlerinin
düzenlendiği alan olup tüm üyelerin kullanımına açıktır. Genellikle
Çarşamba akşamları saat 19.30 – 22.00 arası açık olup istisnai günler email ile tüm kulübe bildirilmektedir.

•

Kulüp odası için herhangi bir ekstra temizlik hizmeti alınmadığından ortak
bir alanın kullanımı bilinci ile tüm üyelerden kulübün düzeni ve temiz
tutulması ile ilgili sorumlu bir şekilde davranmaları ve odanın temizliği için
yardım etmeleri beklenmektedir.
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6- Malzeme Ödünç Alma ve Kullanım Koşulları
•

Kulübün teknik malzemeleri tüm üyelerin kullanımına açıktır.

•

Malzeme ödünç alanların kulübe karşı sorumluluklarını ve farkındalıklarını
arttırmak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından bir malzeme alım süreci
işletilmektedir. Kulüp malzemeleri resmi 3 kimlik belgesinden biri (nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport) veya 100.-TL nakit para karşılığında üyeye
teslim edilmekte olup, alınan teminat ilgili malzemelerin tamamı geri teslim
edildiğinde üyeye iade edilmektedir.

•

Kulüpten tek bir malzeme de alınsa, çok sayıda malzeme de alınsa sadece
tek bir kimlik veya 100.-TL depozito verilmesi yeterlidir. (ödünç alınan
malzeme başına değil)
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6- Malzeme Ödünç Alma ve Kullanım Koşulları - Devam
•

Eğitim dönemlerinde kulüp teknik malzemelerinin kullanım önceliği her zaman eğitim
ekibindedir. Eğitim sürecini tamamlayarak, faaliyet anlamında ne yapmak, hangi
konuya eğilmek istediğinize karar vermeye başladığınızda kendi malzemelerinizi
edinmeniz beklenmektedir.

•

Ödünç alınan malzemenin kullanım sırasında hasar görmesi durumunda üyenin
mutlak surette Yönetim Kuruluna (yk@dag.org.tr) yazılı bilgilendirme yapması
gerekmektedir. Fark edilemeyen ve/veya bildirilmeyen hasarlı malzemeler bir
sonraki ödünç alan üyenin faaliyet sırasında hayati bir risk yaşamasına sebep
olabilir. Ödünç alınan malzemede hasar olması durumunda oluşan hasarın üyenin
kendi özensiz kullanımından mı yoksa malzemenin kullanım ömründen mi
kaynaklandığı Yönetim Kurulunca tespit edilir ve üyeye bu doğrultuda nasıl bir
aksiyon alması gerektiği yazılı olarak bildirilir. Ayrıca faaliyet için ödünç alınan
malzeme her ne sebeple olursa olsun kaybolursa (faaliyet esnasında bir yerde
unutulur veya düşürülürse), sorumlu üye malzemenin yerine yenisini almakla
yükümlüdür.
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7-Trekking (Günübirlik Yürüyüşler) Organizasyonu ve
Katılım Koşulları
•

Kulüp, eğitim ve kulüp faaliyetleri dışında hafta sonları trekking faaliyetleri düzenlemekte ve
duyurusu tüm üyelerimize dag-iletisim@yahoogroups.com e-mail grubundan makul bir süre
önce bildirilmektedir. Düzenlenen bu günübirlik yürüyüşler aynı zamanda dış katılıma da açık
olduğundan sosyal medya (www.facebook.com/dogaaktivitelerigrubu) üzerinden de duyurusu
yapılmaktadır. Bu yürüyüşlerimizin dış katılıma açık olması, doğayla iç içe olmayı seven kişileri
kulübümüzle buluşturmak için bir fırsattır.

•

Kulübün tüm eğitim faaliyetlerinde olduğu gibi Trekking faaliyetlerinde de kulübün organize
ettiği araç ile toplu bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır. Kulüp geleneklerimiz doğrultusunda
hep birlikte bir ekip olarak hareket etmek esastır. Tüm üyelerimizin de bu bilinç ile
hareket etmeleri beklenmektedir. Tüm trekking faaliyetlerimiz rotaları bilen deneyimli
üyelerimiz rehberliğinde gerçekleştirilmektedir. Trekking faaliyetlerinin tüm organizasyonu
ise Yönetim Kurulunda bu işten sorumlu kişiler tarafından yürütülmektedir. Günübirlik
yürüyüşler için ekibi götüren deneyimli üyelerimizin bu işi tur şirketlerinde olduğu gibi ücret
karşılığı değil sadece ve sadece gönüllülük esasıyla yaptığı bilinmelidir. Bu organizasyonda
katılımcılardan beklentimiz; daha önce maillerde duyurulan son iptal tarihi ve saatine kadar
gerekli geri dönüşleri yapmaları ve araca biniş saatlerinden 10 dakika öncesinde bineceği
duraklarda hazır bulunmalarıdır.
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7-Trekking (Günübirlik Yürüyüşler) Organizasyonu ve
Katılım Koşulları - Devam
•

Düzenlenen trekking faaliyetlerinde katılımcı sayısına göre araç
ayarlanmakta ve araç ücreti tüm katılımcılara eşit olarak
bölünmekte ve yol ücreti dışında rehberlik hizmeti adı altında
herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dolayısıyla katılan
kimseye haksızlık olmaması açısından duyurulan son iptal
saatinden sonra iptal eden veya haber vermeksizin yürüyüşe
gelmeyen kişilerden yol katılım ücretini talep ediyor ve kulüp
hesabına yatırmalarını istiyoruz.
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8- DAG İletişim ve Haberleşme Kanalı
•

DAG’da seminer/eğitim duyurularını, aidat borç bildirimi duyurularını ve genel
yazışmaları yani kısaca bütün iletişimi "dag-iletisim" diye adlandırdığımız
(dag-iletisim@yahoogroups.com) mail grubumuz üzerinden yapıyoruz.
Dolayısıyla her zaman takip edebileceğiniz bir mail adresi ile gruba dahil
olmanız önerilmektedir. Dag-iletisim listesine dahil olmak istemeyen veya
çıkan bir üye kulüple iletişimini sınırlandırmış olur. Bu tür durumlarda, eğitim
ve/veya faaliyetlerden haber alınıp alınamaması kişinin kendi
sorumluluğundadır.

•

Herhangi bir sebeple önceden belirttiğiniz mail adresinizi değiştirmek
isterseniz Yönetim Kuruluna yk@dag.org.tr adresi üzerinden mail atarak
talepte bulunabilirsiniz. Kişilerin üyeliği devam ettiği sürece dag-iletişimde
yer almaları esastır. Bu mail grubunu tüm üyelerimizin aktif olarak takip
ettiğini düşünülürse, tüm üyeleri ilgilendirmeyen konuları dag-iletisim'e
atmamak gerekir. Üyelik, malzeme ödünç vb gibi konularda doğrudan Yönetim
Kuruluna yazmak yerinde olur.
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9- DAG’ın Kurulları ve Sorumlulukları
•

Derneğimiz tüm idari işleri (derneği dışarıya karşı temsil yetkisi/dernek gelir giderleri ve
yıllık bütçe hesabı/faaliyet planlama, etkinlik düzenlemek ve organize etmek) Yönetim
Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulumuz beş kişiden oluşmaktadır. Bu
bilgiye http://dag.org.tr/icerik/1-96-56-0-dernegin-kurullari.html üzerinden
ulaşabilirsiniz. Tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde her iki senede bir Ekim ayında
gerçekleştirilen Genel Kurulla yeni Yönetim Kurulu seçilmektedir.

•

Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra Tüzükte yer alan yetki ile bir “Teknik Kurul”
oluşturmaktadır. Teknik Kurulumuz da beş kişiden oluşmaktadır. (
http://dag.org.tr/icerik/1-96-56-0-dernegin-kurullari.html) Teknik Kurul en temel
anlamda Yönetim Kuruluna teknik konularda destek vererek kulüpte eğitim faaliyetlerinin
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

•

Tüzüğümüz gereğince derneğin iç işleyişini denetlemek için üç kişiden oluşan bir
Denetleme Kurulu bulunmaktadır. Derneğin her türlü mali işlemlerini, yazışmalarını inceler
ve gerektiğinde bunlar hakkında Yönetim Kurulundan yazılı açıklama ister. Görevi, kulübün
iç denetimini yapmaktır.
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10-Eğitim Takvimi ve Üyelerin Takibi
•

DAG’a üye olduktan sonra dahil olacağınız eğitim sürecini
http://dag.org.tr/icerik/1-105-2103-0-egitim-takvimi.html linkinden takip
edebilirsiniz. Eğitim takvimi içerisinde teorik eğitimler “S” koduyla uygulama
eğitimleri ise “U” koduyla yer almaktadır. Eğitim takviminde yer alan ön şart
koşulları o eğitime katılmanız için öncesinde almış olmanız gereken eğitimlerin
kodlarını göstermektedir. Ayrıca http://dag.org.tr/etkinlik-takvimi linkinden de
yaklaşan eğitimlerin duyurularına ulaşabilirsiniz. Eğitim takviminde yeni üye
dönemine ait ilk yıl eğitimlerinin yapılacağı tarihler planlanmış olup web sitesinde
duyurulmuştur.

•

Eğitimlerin tarihleri çoğunlukla değişmemekle birlikte istisnai olarak hava koşulları
ve Eğitim Sorumlusunun olağandışı bir durumu nedeniyle farklı bir tarihe
ertelenebilir. Bu değişiklik Yönetim Kurulu tarafından dag-iletişim mail grubumuz
üzerinden zamanında üyelere duyurulur ve sitedeki eğitim takvim güncellenir.
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10-Eğitim Takvimi ve Üyelerin Takibi – Devam

•

Üyenin katılacağı eğitim için ön şartlarda eksik varsa, eksik kalan eğitimin
yapılacak uygulama eğitimi sırasında telafi edilebileceğinin öngörülmesi veya
planlanabilmesi durumunda üyeler yapılacak telafi eğitimi adı verilen eğitime
kabul edilebilirler. Telafi eğitimi yapılması son derece istisna bir durum olup
yalnızca uygun koşullar sağlanabilirse söz konusu olmaktadır. Koşulları
sağlayamayan üyelerin eğitimlere/faaliyetlere kabul edilmeleri Yönetim
Kurulu'nun bilgisi dahilinde Eğitim/Faaliyet Sorumlusunun inisiyatifindedir.
Ancak bu durumda, benzer koşullardaki diğer üyelerin mağduriyet yaşamaması
ve bütün üyelere eşit/adil davranılabilmesi amacıyla Eğitim/Faaliyet Sorumlusu
konu hakkında Yönetim Kurulunun görüşünü sorar ve benzer durumdaki diğer
üyelerin listesini alarak makul bir zaman içerisinde duyurusunu Yönetim Kurulu
ile birlikte ilgili üyelere yapar.
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11-Eğitimlere Katılım Koşulları
•

DAG'ın teorik ve uygulama eğitimlerine yalnızca DAG üyelerinin katılımına
açıktır. Kulüp ile tanışmak amacıyla kulüpte yapılan teorik derslere
misafir katılımcı olarak kişiler en fazla 2 kere katılabilirler.

•

Eğitimlerle ilgili ön şartlar ve katılım koşulları önceden tüm üyelere
bildirilir. Ön şartlar ayrıca web sitesinde yayınlanan Eğitim Takvimi'nde
de belirtilmektedir. Eğitimlere katılmak isteyen tüm üyeler ilgili
eğitimin şartlarını sağlamakla yükümlüdürler. Şartları sağlamayan
üyeler eğitime/faaliyete kabul edilmezler. Eğitim yılı içerisinde
yapılacak bir eğitimle veya faaliyetle ilgili ek/özel şartlar konulabilir. Bu
ön şartlar Teknik Kurul tarafından belirlenmektedir. Bu doğrultuda da
eğitim takvimi Yönetim Kurulu tarafından güncellenir.
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11-Eğitimlere Katılım Koşulları – Devam
•

Üyenin katılacağı eğitim için ön şartlarda eksik varsa, eksik kalan eğitimin
yapılacak uygulama eğitimi sırasında telafi edilebileceğinin öngörülmesi
veya planlanabilmesi durumunda üyeler yapılacak telafi eğitimi adı verilen
eğitime kabul edilebilirler. Telafi eğitimi yapılması son derece istisna bir
durum olup yalnızca uygun koşullar sağlanabilirse söz konusu olmaktadır.
Koşulları sağlayamayan üyelerin eğitimlere/faaliyetlere kabul edilmeleri
Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde Eğitim/Faaliyet Sorumlusunun
inisiyatifindedir. Ancak bu durumda, benzer koşullardaki diğer üyelerin
mağduriyet yaşamaması ve bütün üyelere eşit/adil davranılabilmesi
amacıyla Eğitim/Faaliyet Sorumlusu konu hakkında Yönetim Kurulunun
görüşünü sorar ve benzer durumdaki diğer üyelerin listesini alarak makul
bir zaman içerisinde duyurusunu Yönetim Kurulu ile birlikte ilgili üyelere
yapar.
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12-Eğitimlerin Uygulanmasında Genel Esaslar
•

DAG'daki tüm uygulama eğitimlerine toplu halde gidilir ve toplu halde
dönülür. Özellikle kamplı uygulama eğitimlerinde kulübün ayarlayacağı araç
ile ekip halinde seyahat edilir. Eğitim tamamlandıktan sonra dönüş yolunda
ailevi, iş vb sebeplerle ekipten ayrılmak isteyenlere izin verilebilir. Ancak
eğitimin sağlığı ve bütünlüğü açısından eğitime gidiş sırasında ekibin bir
arada hareket etmesi esastır. Bu tür seyahat düzenlemelerinde, kulübün
ayarlayacağı aracın masrafları tüm ekip (eğitmenler ve eğitim alanlar)
arasında paylaşılır. Eğitmen grubunun yol masrafları sonrasında kulüp
tarafından telafi edilir.
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12-Eğitimlerin Uygulanmasında Genel Esaslar - Devam
•

Kamplı olmasına rağmen yakın bölgede (Gebze-Ballıkayalar gibi) yapılacak
uygulama eğitimlerinde, Yönetim Kurulu ve Eğitim Sorumlusunun ortak
kararıyla ulaşım düzenlemesi yapılmayabilir. Bu tür durumlarda, eğitim
alacaklar önceden bilgilendirilir. Eğitim alanına bireysel ulaşımların söz
konusu olduğu durumlarda, eğitim alacaklar Eğitim Sorumlusunun
bildireceği saatte ve yerde hazır bulunmakla yükümlüdür. Eğitimin sağlığı
ve kalitesi açısından olumsuzluk yaratabilecek bir gecikme söz konusu
olursa, kişinin eğitime katılıp katılamayacağı Eğitim Sorumlusunun
takdirindedir. Zamanında eğitim alanında olmayan bir üye eğitime kabul
edilmediği takdirde sorumluluk kendisine aittir.
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12-Eğitimlerin Uygulanmasında Genel Esaslar - Devam

•

Eğitim uygulama kampları esnasında eğitim alanlar Bu konuda istisna,
ancak eğitim alan kişinin yaz/ile eğitmenler aynı çadırda kalamazlar yani
çadır partnerliği yapamazlar.kış kampçılığı hakkında yeterli tecrübesi
bulunması durumunda olabilir. Tamamen düzenleme ile ilgili nedenlerle bu
tür durumda olan kişilerin eğitim ekibinden kişiler ile aynı çadırda
kalabilmesi Eğitim Sorumlusunun takdirindedir. Eğitim grubundaki evli
çiftlerin ve/veya hayat arkadaşlarının aynı çadırda kalmalarının, eğitimin
ve/veya uygulamanın sağlığını ve verimini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu
özellikle bazı eğitimlerde taviz verilemeyen bir konu olmaktadır.

DAG’da İşleyiş ve Kurallar
DAG İletişim Bilgileri:
•
•

Üyeler için e-posta listesi: dag-iletisim@yahoogroups.com
Günübirlik Yürüyüşler ve Etkinlikler e-posta listesi:
dag-caylak@googlegroups.com (Dış katılıma açık)

•
•

Yönetim Kurulu e-posta adresi: yk@dag.org.tr
Teknik Kurul e-posta adresi: tk@dag.org.tr

•
•
•
•
•
•

Kulüp Tüzüğü: http://dag.org.tr/icerik/1-96-58-0-tuzuk.html
Web
: www.dag.org.tr
Facebook : www.facebook.com/dogaaktivitelerigrubu
Twitter
: twitter.com/DagGuncel
Instagram : instagram.com/dag.org.tr
Vimeo
: https://vimeo.com/dagvidyo
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Üyelik Aidatlarınız İçin DAG Hesap Bilgileri:
Türkiye Garan< Bankası - Bahçekapı Şubesi
Hesap Adı: Doğa Ak<viteleri Grubu
Şube Kodu: 86
Hesap No: 6295339
IBAN: TR14 0006 2000 0860 0006 2953 39
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TEŞEKKÜRLER
ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
DAG Yönetim Kurulu

