
 1 

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU  

DAĞCILIK EĞİTİMİ TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

   Genel Hükümler 

Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 – (1)Bu Talimatın amacı, ülkemizde dağcılık sporunun çağdaş ve uluslararası bir düzeye 

ulaşmasını sağlamak üzere dağcılık eğitimlerinin planlaması ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 – (1)Bu Talimat, Dağcılık faaliyeti yapan kurum, tescilli dağcılık kulüpleri ve lisanslı 

sporcuları, antrenörlerin görevlendirilmesini dağcılık branşında faaliyet gösteren diğer özel 

kuruluşların dağcılık eğitimine ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak  

Madde 3 – (1)Bu Talimat, 14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özerk 

Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 02.02.2007 tarihli ve 26422 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Türkiye Dağcılık Federasyonu ana statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4 –(1) Bu Talimatta geçen; 

a) Federasyon   : Türkiye Dağcılık Federasyonunu, 

b) Federasyon Başkanı  : Türkiye Dağcılık Federasyon Başkanını, 

c) Yönetim Kurulu   : Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

ç) Ana Statü    : Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü , 

d) Disiplin Kurulu   : Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

e) Disiplin ve Ceza Talimatı : Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatını,                                                          

f) Eğitim Kurulu   : Türkiye  Dağcılık Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

g) Teknik Kurul   : Türkiye Dağcılık Federasyonu Teknik Kurulunu, 

ğ) Dağcılık İl Temsilcisi  : Dağcılık branşında illerde ve ilçelerde Federasyon  

      tarafından görevlendirilen kişileri, 

h) Kulüp    : Dernekler Kanununa göre kurulmuş ilgili Kurumlarca  

      tescili yapılmış ve Dağcılık alanında faaliyet gösteren 

      spor kulüplerini, 

ı) Dağcı    : Dağcılık araç ve gereçlerini kullanarak kayada, karda,  

     buzda, dağın bir takım zorluklarını aşıp doruğa ulaşan  

     veya ulaşmayı hedefleyen sporcuyu, 

i) Antrenör    : Antrenör Talimat hükümlerine göre Federasyon tarafından  

     açılan kurslarda verilen teorik ve pratik uygulamalı derslerden  

     başarılı olarak Dağcılık antrenörlüğü belgesi almış kişiyi, 

j) Dağcılık Temel Eğitimi  : Yaz ve Kış Temel eğitim programlarını , 

k) Dağcılık Gelişim Eğitimi  : Yaz ve Kış Gelişim Eğitimi programlarını, 

l)Dağcılık İleri Seviye Eğitimi : İleri Seviyede kaya ,Kar-buz Eğitim programlarını 

m) Kış ve Yaz Arama Kurtarma Eğitimi :Kış ve Yaz Arama ve Kurtarma Eğitim Programlarını                                            

n)  UIAA    : Uluslararası Dağcılık Birliğini,   

        ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 

Eğitim Programlarının Düzenlenmesi 

Madde 5- Dağcılık eğitim programlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

        1) Eğitim programları, federasyon ile kulüpler ve eğitim kurumlarının ve bu alanda 

faaliyet gösteren tüm özel kurum ve kuruluşların gereksinimleri de dikkate alınarak  federasyon 

tarafından düzenlenir. 

           2) Bu Talimat kapsamında yer alan eğitim programları ile bu Talimat uyarınca çıkarılacak 

yönergeler çerçevesinde kulüpler eğitim faaliyeti düzenleyebilir. Kulüp, düzenleyeceği eğitim 

faaliyetlerini Federasyondan belgeli antrenörlerin sevk ve idaresinde yaptırmak zorundadır. 

Kulüpler belgeli antrenörü kendileri istihdam edebilecekleri gibi, Federasyondan da talep 

edebilirler. Kulüpler yabancı eğitmen istihdam etmek isterlerse Federasyonun onayı ve yürürlükteki 

diğer mevzuatlar çerçevesinde ilgili Resmi kuruluşların onayını almak zorundadır.Bu faaliyetler 

Federasyon gözlemcisinin gözetiminde gerçekleştirilir. Gözlemci, Eğitimin Talimatlar 

doğrultusunda yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Eğitimin değerlendirilmesi ve başarılı 

sporcuların belgelendirilmesi Antrenör ve federasyon gözlemcisinin raporu doğrultusunda yapılır. 

Antrenör ve Gözlemci Raporu arasında farklılık olması halinde, Federasyon tarafından 

görevlendirilecek Yönetim kurulu üyesinin başkanlık edeceği en az iki antrenörün katılımı ile 

oluşturulacak komisyon marifeti ile incelenerek, nihai karar gerekçeli olarak verilir.  

3) Bu talimatta yer alan eğitim programları çerçevesinde spor kulüpleri, il temsilcilikleri 

bölgesel eğitim programı düzenleyebilir. Bölgesel eğitim programı düzenleyecek spor kulübü veya 

il temsilciliği aşağıda belirtilen şartları yerine getirmek zorundadır. 

 

a) Talep edilen  eğitim programı, o yılın  faaliyet programında yer alması,  

b) Faaliyetin başlangıcından yirmi (20) gün önce, federasyondan  antrenör ve federasyon 

gözlemcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulması ve eğitime katılacak sporcuların 

lisans numaraları yazılı  listesinin federasyona gönderilmesi, 

c) Bölgesel temel eğitim faaliyeti en az on sporcunun katılması halinde açılır, 

ç)  Bölgesel eğitimlerde her eğitim için bir temsilci ve her beş (5) sporcu için de bir antrenör  

görevlendirilir. 

d) Bölgesel eğitim faaliyeti talep eden kulüp veya il temsilcisi, bu talimatın dokuzuncu (9) 

maddesindeki eğitimlerin tümünü yapmak zorundadır. Bölgesel eğitim alan sporcu, 

Federasyonca yapılacak eğitim faaliyetlerine katılamaz. Federasyon eğitimlerine katılan 

sporcu da bölgesel eğitim faaliyetlerine katılamaz. 

e) Bölgesel eğitim faaliyetlerinde Federasyonca görevlendirilen  gözlemci ve antrenörlerin 

yol giderleri,  kanuni harcırahı, faaliyeti yapan kulüp yada dağcılık il temsilciliği 

tarafından karşılanır. 

f) Bölgesel eğitim faaliyetine kulüp sporcuları katılır. Ferdi sporcuların katılmasına izin 

verilmez.  

g) Eğitim bir bütündür. Sporcunun, yaz ve kış eğitimlerini  süresi içinde tamamlaması 

esastır. Bölgesel eğitim faaliyetlerini bitiren sporcu, eğitim bitirme belgesi talep etmesi 

halinde; yaz arama kurtarma ve kış arama kurtarma eğitimini tamamlamış olması şartı 

aranır. 

h) Bölgesel eğitim faaliyeti sonucunda yapılacak teorik ve pratik uygulama sınavları 

faaliyette görevlendirilen antrenör tarafından yapılır. Eğitimin değerlendirilmesi ve 

başarılı sporcuların belge1endirilmesi Federasyon temsilcisi veya gözlemcisi raporu 

doğrultusunda yapılır. 

i) Bölgesel eğitim faaliyetleri hazırlanırken Federasyonun faaliyet programı tarihleri ile 

çakışmamasına özen gösterilmelidir.  
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j) Bölgesel eğitim faaliyetine talep edilmesi halinde; Federasyonca malzeme desteği 

federasyon imkanları doğrultusunda sağlanır. Gönderilen malzemeler faaliyet bitiminde 

üç gün içerisinde Federasyona iade edilmesi gerekir, kullanım dışı kalmış malzemenin 

yerine aynı standartta olmak koşulu ile federasyona iadesi yapılır. 

k) Bölgesel eğitim düzenleyecek spor kulübü veya il spor temsilcisi kursiyerlerden katılım 

ücreti alabilir. Katılım ücreti sporcuya ödenen bir günlük harcırahın dört katından fazla 

olamaz. 

l) Bölgesel eğitimi düzenleyen kulüp, il temsilcisi, kurum veya kuruluşlar tüm 

katılımcıların sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler. 

 

4) Kurum ve Kuruluşlar Federasyonla özel eğitim protokolü yapmak koşulu ile eğitim 

faaliyeti açabilir 

 

Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi 
Madde 6- Dağcılık eğitimi verilecek alanların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar aşağıda 

belirtilmiştir; 

1) Verilecek eğitimin özelliğine göre pratik uygulamaların yapılabileceği uygun alanın 

bulunması, 

2) Su ihtiyacının karşılanabilir olması, 

3) Kursiyer sayısına göre çadır kurulabilecek alanın bulunması, 

4)   Yerleşim birimlerine yakınlığı ve yerel ulaşımın kolay sağlanabilir olması, 

5)   Eğitim kampı güvenliğinin sağlanmasına elverişli olması, 

6)   Doğal tehlikelerden etkilenmeyecek alanda kurulması, 

 

Eğitim Programında Görev Yapacak Resmi Görevliler ve Sorumlulukları 

Madde 7- (1) Dağcılık eğitim faaliyetinde bir Kamp Müdürü, bir teknik sorumlu ve yeteri kadar  

antrenör federasyonca görevlendirilir. 

             (2) Kamp Müdürünün Görevleri ; 
 a) Eğitim kampının kurulmasından, yönetilmesinden ve değerlendirilmesinden birinci 

derece sorumludur. Görevli antrenörlerin eğitim talimatı hükümlerine göre görevlerini yerine                   

getirip getirmediğini denetlemek, 

 b) Eğitim kampındaki görevliler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

 c) Görevlilerle birlikte kamp alanı inceler ve varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 

 ç) Eğitimle ilgili tüm teknik malzemelerin temin edilmesini sağlamak, 

 d) Eğitim faaliyetinin emniyet tedbirlerin, ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin alınmasını   

                  sağlamak, 

 e) Eğitimin yapılacağı kamp yerine en yakın yerleşim birimi yetkilisiyle gerekli  

                  koordinasyonu sağlayarak, gerek duyulması halinde yardım talebinde bulunmak, 

 f)  Eğitim faaliyetinin günlük değerlendirmelerini antrenörlerle birlikte yapmak, 

 g) Kayıt formlarının sporcular tarafından doldurulmasını sağlamak, 

 ğ) Sporcu lisanslarının kontrol edilmesini sağlamak, 

 h) Antrenörler arasından, en az üç kişiden itiraz değerlendirme komisyonunu oluşturmak, 

 ı)  Eğitim kampının huzurunu bozan sporcu veya antrenörlerin ödül ve ceza yönetmeliğine  

                  göre  kampla ilişkisini kesmek ve tutanak ile federasyona bildirmek,  

 i) Antrenörlerle birlikte çalışma programını ve zaman çizelgesini hazırlamak ve 

 uygulanmasını sağlamak, 

 j) Eğitim faaliyetinin sonuç raporunu hazırlayarak federasyona göndermek, 

 k) Sınav belgelerini imzalamak ve eksiksiz olarak federasyona göndermek, 

 l) Kamp alanı ve resmi görevliler hakkındaki düşüncelerini rapor haline getirerek beş gün  

                içerisinde federasyona göndermek. 
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(3) Teknik Sorumlunun Görevleri; 

  Kampta görevli  antrenörler arasından federasyonca belirlenen,  bir kişi teknik sorumlu 

 olarak görevlendirilir.  

 

a) Kamp kurulacak alanın belirlenmesinde kamp müdürüne yardımcı olmak, 

b) Kampa katılan sporcuların gruplandırmasını yapmak, 

ç)    Teorik ve pratik eğitimin mevzuata uygun olarak verilmesini sağlamak, 

c) Kampta oluşacak teknik olayları kamp müdürüne rapor etmek, 

d) Hazırlanan çalışma programının antrenörlerce uygulanmasını sağlamak, 

e) Kamptaki en üst kademedeki üç antrenörden oluşan sınav soruları hazırlama 

komisyonuna başkanlık etmek, 

f) Teorik, uygulama sınavının ve pratik uygulamalarının  kurallara uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, 

ğ)    Antrenörler arasında işbirliği sağlayarak, çalışmaların yürütülmesini sağlamak, 

h)    Kampın günlük değerlendirme toplantısına katılmak, 

ı)     Sınav sonuç belgelerini imzalamak, 

i)     Kampın ayrıntılı teknik raporunu hazırlayarak kamp müdürüne vermek, 

 

 (4)   Antrenörün Görevleri; 

a)   Kamp eğitim programındaki  dersleri eksiksiz olarak anlatmak ve uygulamak, 

b)   Kendi eğitim grubu içerisinde uyumsuz ve teknik yetersiz görünen  sporcuları teknik   

      sorumluya bildirmek, 

c)   Kendi grubu ile diğer grupları arasında işbirliğini sağlamak, 

ç)   Kamp müdürü ve teknik sorumlunun talimatlarına uygun hareket etmek, 

d)   Kendi grubu için pratik ve teorik sınavlarını yapmak ve değerlendirmek, 

e)   Sporcuların kampın kurallarına uygun hareket etmesini sağlamak, 

f)   Eğitime uyum sağlamada zorluk çeken sporcuya her türlü desteği sağlamak, 

g)   Sporcunun, giyim, beslenme, barınma ve çalışmalarını yakından takip etmek, 

ğ)   Sporcunun sağlık durumu ile ilgilenmek ve gereğini yapmak, 

h)    Kamptaki teknik malzemelerin düzgün kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, 

ı)    Eğitim için gerekli güvenlik tedbirlerini almak 

 

 (5) Sporcunun Sorumlulukları; 

a)  Lisansını ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak,  

b) Kampın kurallarına göre hareket etmek ve talimatlara uymak, 

c) Kamp müdürü, teknik sorumlu ve antrenör tarafından verilecek görevleri yapmak, 

ç) Kamp süresince teorik ve pratik eğitimlere katılmak, 

d) Kamp sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavına katılmak, 

e) Kampın teknik malzemesini düzgün kullanmak ve korumak, 

f)  Kampın duyurusunda belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmak, 

g) Kamp alanından izinsiz ayrılmamak. 

 

 (6) Kamp alanında tütün, tütün mamulleri, alkollü içecekler ile her türlü uyuşturucu  

 maddelerin  satılması veya kullanılması yasaktır.  

 

Eğitim Programlarına Katılacaklarda Aranacak Şartlar 

Madde 8 – Eğitim programlarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;  

      1) Lisanslı sporcu olmak, 

       2) 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, 
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 a) Federasyonca düzenlenecek temel eğitim programına katılacak dağcılık spor kulüplerine 

dört (4) sporcu kontenjanı verilebilir, bunlardan iki (2) sporcuya imkanlar doğrultusunda  ödeme 

yapılabilir, tescilli spor kulübü bulunmayan İllere de iki ferdi sporcu kontenjanı verilir. Eğitime 

ferdi katılan sporcuya ödeme yapılmaz. 

 b) Yaz Temel Eğitim faaliyeti “Doğu Grubu” ve “Batı Grubu” olmak üzere iki faaliyet 

olarak düzenlenir. Her kulüp sporcusu veya ferdi sporcu kendi grubundaki faaliyetlere katılmak 

zorundadır.  

 c) İller gruplandırılırken, Eğitimin yapılacağı bölgeye İllerin yakınlığı dikkate alınarak 

gruplandırma yapılır.  

 d) Birinci yaz temel eğitim faaliyetinde başarılı olan sporcu, yaz gelişim (1) eğitim 

faaliyetine, ikinci yaz temel eğitim faaliyetinde başarılı olan sporcu ise, yaz gelişim (2) eğitim 

faaliyetine katılır. Sporcular guruplar arasında geçiş yapamaz. Federasyonun uygun görmesi halinde 

gruplar birleştirilebilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dağcılık Eğitim Programı 

  

Dağcılık Eğitim Programı ve Ders Saatleri 

Madde 9– Federasyonca veya Bölgesel düzenlenecek Dağcılık eğitim programları aşağıda 

belirtildiği şekilde yapılır. 

 

 (1) Dağcılık Yaz Eğitim Faaliyetleri: 

 a) Dağcılık Yaz Temel Eğitim faaliyeti programı(Ek:1) 

 b) Dağcılık Yaz Gelişim Eğitim faaliyeti programı(Ek:2) 

 c) Dağcılık İleri Seviye Kaya Eğitim faaliyeti programı(Ek:3) 

   

 (2) Dağcılık Kış Eğitim Faaliyetleri: 

 a) Dağcılık Kış Temel Eğitim faaliyeti programı (Ek:4) 

 b) Dağcılık Kış Gelişim Eğitim faaliyeti programı (Ek:5) 

 c) Dağcılık İleri Kar-Buz Eğitim faaliyeti programı (Ek:6) 

 

 (3) Dağcılık Arama Kurtarma Eğitim Faaliyetleri: 

 a) Dağcılık Yaz Arama Kurtarma Eğitim faaliyeti programı (Ek:7) 

 b) Dağcılık Kış Arama Kurtarma Eğitim faaliyeti programı (Ek:8) 

 

 (4) Dağcılık Eğitim faaliyetlerinde her eğitim programının süresi yedi gündür. Yedi günden 

az sürede eğitim programları uygulanamaz. Eğitim faaliyetlerinde ders programındaki konuların 

anlatılması zorunludur. 

 (5) Eğitimler; Yaz Temel Eğitimi, Yaz Gelişim Eğitimi, İleri Seviye Kaya Eğitimi, Kış 

Temel Eğitimi, Kış Gelişim Eğitimi ve İleri Kar-Buz Eğitimi şeklinde birbirinin devamı olarak 

düzenlenmesi zorunludur. Her eğitimin sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan 

sporcu bir üst eğitme katılmaya hak kazanır. Kış eğitimlerine katılabilmek için yaz eğitimlerinin 

tümünden başarılı olmak zorunludur.  

 

Eğitimlerde Kullanılacak Malzemeler: 

Madde 10- Federasyonca veya spor kulüplerince düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde aşağıda 

belirtilen malzemeler kullanılır. 
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(1) Sporcunun Kişisel Malzemeleri; 

 a) Ana kamp malzemeleri, 

 b) Kişisel Malzemeler, 

 c) İlk yardım ve sağlık malzemeleri, 

  

         (2) Eğitim faaliyetlerinde gerekli olan  teknik  malzemeler federasyon tarafından karşılanır.  

 

Yayınların Hazırlanması 
Madde 11 – Eğitim programında yer alan derslere ait kitap ve dokümanların hazırlanması, 

geliştirilmesi, yenileştirilmesi,standartlaştırılması, kullanım süreleri ve telif haklarının ve 

fiyatlarının tespit edilmesi, paralı ve parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunulması 

Federasyon tarafından yürütülür. 

 

Eğitim Programlarında Eğitim Vereceklerin Belirlenmesi 
Madde 12 – Eğitim programlarında eğitim verecekler aşağıda belirtilmiştir. 

 (1) Teorik Eğitim : Eğitim programlarının teorik konuları öncelikle antrenörler tarafından 

verilir. Federasyon tarafından uygun görülen, konusunda uzmanlığı belgeli kişiler de teorik 

eğitim verebilirler. 

       

 (2) Uygulama Eğitimi : Teknik eğitimleri sürdürecek antrenörler, Federasyon tarafından 

 görevlendirilir. 

 

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma 
Madde 13 –(1) Eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya dağcılık sporuyla ilgili 

öğretim elemanı,  federasyonca görevlendirilebilir,  ücretleri federasyonca  karşılanır. 

 

Sınavlar ve Değerlendirilmesi 
Madde 14 –(1) Her aşamadaki eğitim programları sonunda sporcular eğitim programında yer alan 

bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. 

      

 (2) Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, uygulamalı olarak yapılabilir. 

Değerlendirme sınavları ilgili dersin öğretim elemanı veya antrenörü tarafından yapılır. 

   

 (3) Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. 

Eğitim programında verilen derslerin teorik uygulama notunun % 30’u, pratik uygulama notunun % 

70’i alınarak sporcunun eğitim puanı belirlenir. Teorik uygulama notunun %30 ‘u ve pratik 

uygulama notunun %70 ‘inin  toplamı en az 60 puan olan sporcu kursta başarılı olmuş sayılır.  

      

 (4) Uygulamalı ve yazılı sınavların herhangi birisinden belirlenen puanın altında puan alan 

sporcu başarısız sayılır. Bu eğitimi yeniden bir sonraki dönemde almak isteyen sporcu 

Federasyonca yolluk ve yevmiye ödenmeksizin kendi imkanıyla Eğitim alabilir.Başarılı olanlar ise 

bir üst eğitimi üç yıl içerisinde almak zorundadır.Bu kişiler üst eğitimleri üç yıl içerisinde 

almadıkları takdirde tekrar birinci Eğitimden başlamak zorundadır. 

  

 (5) Pratik uygulamadan geçersiz not alan sporcunun hangi uygulamadan başarısız olduğu 

antrenör tarafından ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak federasyona bildirilir. 

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 
Madde 15 – Eğitim programının yazılı ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına 

sporcu itiraz edebilir. İtirazları yazılı olarak Kamp Müdürüne verilir. Kampta oluşturulacak 

değerlendirme komisyonu itiraz dilekçesini inceleyerek karara bağlar ve ilan eder. Sonuçlar tutanak 

ile federasyona kamp müdürlüğünce bildirilir. 
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Belge Verilmesi 
Madde 16 -(1) Bu talimatın dokuzuncu (9) maddesinde belirtilen eğitim programlarının tümünü 

başarı ile tamamlayan sporcu, programın bitiminde “Dağcılık Eğitim Bitirme Belgesi” almaya hak 

kazanır.  

 

2) Dağcılık Eğitim Bitirme 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, 

ç)   İkametgah Belgesi, 

d) Belge ücretinin Federasyonun Banka hesabına yatırıldığına dair dekont, 

3) Eğitim Bitirme Belgesi, Federasyon Başkanı ile Başkan Vekili veya Genel Sekreterin 

imzası ile verilir.  

Belge Ücreti 

Madde 17 –(1) Federasyon faaliyetine katılan sporcuya ödenen bir günlük yurtiçi harcırahının 2 

(iki) katı ücret, eğitim bitirme belgesi ve denklik belgesi ücreti olarak Federasyonun banka hesabına  

yatırılır.  

 

Eğitim Kampları Disiplin İşlemleri 

Madde 18-(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 19 – Bu Talimatın dokuzuncu (9) maddesindeki eğitim programlarına göre, yurtdışından 

belge almış kişilere denklik işlemlerinin yapılabilmesi için, Eğitim Kurulunun görüşü Yönetim 

Kurulunun kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile belge düzenlenir. Denklik almak için 

müracaat eden kişiler  eksik programları varsa, Federasyonun eğitim programı tamamladıktan sonra 

denklik belgesi almaya hak kazanır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 20 – Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan ve talimatta hüküm bulunmayan 

hallerde sorunların çözümü hususunda ilgili Kurulların görüşleri doğrultusunda Yönetim Kurulu 

yetkilidir. 

 

Uluslararası Dağcılar Birliği (UIAA) Tarafından Yapılacak Değişikliklere Uyum 

Madde 21 – Dağcılık alanındaki yeni gelişmeler ve gereksinimler dolayısıyla UIAA ‘nın 

belirleyeceği yeni kurallar ve uygulamalar doğrultusunda ders programlarında değişiklikler, ekleme 

ve çıkarmalar yapılabilir.  

 

Yürürlükten Kaldırılan Talimat 
Madde 22 – 05.02.2008 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi 

internet sitesinde yayımlanan Dağcılık Eğitimi Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük  

Madde 23 – Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun resmi internet 

sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
Madde 24– Bu talimat hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür. 
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       EK:1 

DAĞCILIK YAZ TEMEL EĞİTİMİ 

S.N

O 

DERSİN ADI TEORİK 

SAAT 

UYGULAMA 

SAAT 

TOPLAM 

1 Dağcılığın Tanımı ve kısa tarihçesi 1 * 1 

2 Yürüyüş bilgisi ve tekniği 2 8 10 

3 Kamp yeri seçimi ve kurulması 1 2 3 

4 Dağcılık malzemelerinin tanıtımı 3 * 3 

5 Dağcılıkta kullanılan ip düğümleri 1 4 5 

6 Doğal tırmanış hakkında bilgi 2 13 15 

7 Güvenlik çeşitleri 1 2 3 

8 Serbest iniş 1 1 2 

9 İple iniş yöntemleri 1 15 16 

10 Yapay tırmanış izletilmesi 1 1 2 

11 Prusik düğümü yardımı ile tırmanış 

yöntemlerinin izletilmesi 

* 1 1 

12 Dağda beslenme 2 * 2 

13 Harita-pusula ve dağda yön bulma 2 2 4 

14 Meteoroloji-klimatoloji bilgisi 1 * 1 

15 İlk yardım bilgisi 1 * 1 

16 Gece yürüyüşü * 2 2 

17 Çevre ve doğa koruma bilgisi(Ekoloji) 1 * 1 

Teorik Ders saati toplamı :21 saat 

Uygulamalı Ders saati toplamı :51 saat 

Toplam ders saati  :72 saat 
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      EK:2 

DAĞCILIK YAZ GELİŞİM EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 

SAAT 

UYGULAMA 

SAAT 

TOPLAM 

1 İlk yardım ve kurtarma bilgisi 3 * 3 

2 Teknik malzeme çeşitleri 2 * 2 

3 Malzeme özellikleri kullanım yerleri 2 * 2 

4 Malzeme seçimi ,yerleştirilmesi ,ip kullanım 

cetveli 

2 * 2 

5 Tırmanış organizasyonu 2 * 2 

6 Serbest iniş ,çıkış * 8 8 

7 Malzeme kullanarak kendini emniyete alma * 8 8 

8 İple iniş çeşitleri * 8 8 

9 Düşme faktörü ara emniyet noktası 2 * 2 

10 Harita pusula kullanımı * 7 7 

11 Lider tırmanış koordinasyonu * 8 8 

12 Beslenme 4 * 4 

13 Sıvı alımı 2 * 2 

14 Kaya tırmanışı ve dağcılık için antrenman 3 * 3 

15 Yapay tırmanış * 8 8 

16 Çevre ve doğa koruma bilgisi (Ekoloji) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı : 23 saat 

Uygulamalı ders saati toplamı : 47 saat 

Toplam ders saati   : 70 saat 
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        EK:3 

DAĞCILIK İLERİ SEVİYE KAYA EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 
SAAT 

UYGULAMA 
SAAT 

TOPLAM 

1 İlk yardım ve kurtarma bilgisi 1 * 1 

2 Teknik malzeme kullanımı 1 * 1 

3 Malzeme özellikleri ,kullanım yerleri güvenlik 
sınırları 

1 * 1 

4 Malzeme seçimi ve üzerimize yerleştirilmesi 1 * 1 

5 Tırmanış organizasyonu 1 * 1 

6 Serbest iniş ve çıkış çalışmaları * 7 7 

7 Kendini emniyete alma * 7 7 

8 Yükseklik fizyolojisi ile ilgili temel bilgi 1 * 1 

9 Durak yerlerinde güvenliğin sağlanması ve ara 
emniyet  

* 7 7 

10 İnişte ipten diğer ipe geçiş * 7 7 

11 Düşme faktörü ve ara emniyet noktalarının önemi 2 * 2 

12 Sırtta arkadaşını indirme * 7 7 

13 Harita ve pusula kullanımı * 7 7 

14 Meteoroloji bilgisi 1 * 1 

15 Lider tırmanışı koordinasyonu * 7 7 

16 Zorluk dereceleri cetveli 1 * 1 

17 Beslenme bilgisi 1 * 1 

18 Sıvı alımı ve önemi 1 * 1 

19 Kaya tırmanışı ve dağcılık için antrenman 1 * 1 

20 Çift ip ve yapay tırmanış tekniği * 7 7 

21 Çevre ve doğa koruma bilgisi ( Ekoloji) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı  : 14 saat 

Uygulamalı ders saati toplamı : 56 saat 

Toplam ders saati   : 70 saat   
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EK:4 

DAĞCILIK KIŞ TEMEL EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 

SAAT 

UYGULAMA 

SAAT 

TOPLAM 

1 Kamp yeri seçimi 2 * 2 

2 Çadır kurma,kullanma ve çevre düzeni 1 7 8 

3 Kamp malzemeleri 2 4 6 

4 Giysiler 2 1 3 

5 Teknik malzemeler 3 5 8 

6 Yürüyüş tekniği 2 8 10 

7 Beslenme 4 * 4 

8 İlk yardım ve kurtarma 3 8 11 

9 Hava bilgisi 4 * 4 

10 Yön bulma 1 5 6 

11 Çığ bilgisi 2 6 8 

12 Çevre ve doğa koruma bilgisi(Ekoloji) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı :27 saat 

Uygulamalı ders saati toplamı :44 saat 

Toplam ders saati  :71 saat 
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        EK:5 

DAĞCILIK KIŞ GELİŞİM EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 

SAAT 

UYGULAMA 

SAAT 

TOPLAM 

1 Beslenme  2 * 2 

2 Sıvı alımı 2 * 2 

3 İlk yardım 2 3 5 

4 Kazma kullanımı * 8 8 

5 Kazma ile emniyet sistemi * 8 8 

6 Krampon kullanımı * 8 8 

7 Çığ bilgisi , çığ testi 2 4 6 

8 Kış koşullarında barınma (Kar   
mağarası,iglo,planlı,plansız bivak yapma ) 

* 15 15 

9 Donmalar ve hipotermia 3 * 3 

10 Karda yürüme iz açma 2 10 12 

11 Çevre ve doğa koruma bilgisi(Ekoloji) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı :14 saat 

Uygulamalı ders saati toplamı : 56 saat 

Toplam ders saati  : 70 saat 
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   EK :6 

DAĞCILIK İLERİ KAR-BUZ EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 
SAAT 

UYGULAMA 
SAAT 

TOPLAM 

1 Kar-buz tırmanış bilgisi 1 * 1 

2 Kar-buz tırmanışında kullanılan malzemeler 1 * 1 

3 Kar-buz yamaçlarında tırmanış tekniği 1 3 4 

4 Bivak yapma ,yaşam sürdürme * 2 2 

5 Krampon tekniği * 4 4 

6 Düğümler 1 2 3 

7 Kar-buzda güvenlik * 7 7 

8 Tehlikeler ve korunma yolları 1 * 1 

9 Yön bulma 1 3 4 

10 Buzul tırmanışı * 6 6 

11 Buz çatlakları 1 2 3 

12 Tırmanış noktaları ve güvenlik * 4 4 

13 İniş tespit noktaları ve iniş * 4 4 

14 Tırmanış * 9 9 

15 Buzul tırmanış organizasyonu * 4 4 

16 Buzullarda yön tayini 2 2 4 

17 İlk yardım ve kurtarma 2 4 6 

18 Buzul duvarında geceleme 1 8 9 

19 Buzul tırmanışı için antrenman bilgisi 1 * 1 

20 Çevre ve doğa koruma bilgisi ( Ekoloji ) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı  : 14 saat 

Uygulamalı ders saati toplamı : 64 saat 

Toplam ders saati   : 78 saat                  
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        EK:7 

ARAMA KURTARMA YAZ EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 
SAAT 

UYGULAMA 
SAAT 

TOPLAM 

1 Arama kurtarma bilgi ve organizasyonları 2 1 3 

2 Arama ve Kurtarma operasyonları 2 8 10 

3 Arama ve kurtarma malzemeleri ve sistem 

bilgileri 

2 1 3 

4 Afet ve kaza bilgisi 1 * 1 

5 Afet ve kaza psikolojisi 1 * 1 

6 Sırtta yada kucakta yaralı indirme yada 

çıkarma 

2 8 10 

7 İpteki lider tırmananı yada artçı tırmananı 

kurtarma 

2 6 8 

8 Sedye taşıma –indirme –çıkarma-ipten ve 

sedye yapım metotları 

2 2 4 

9 Hava hatları ve gerdirme sistemleri 2 8 10 

10 Makara ve planga sistemleri ile sedye 

indirme ve çıkarma 

2 8 10 

11 Beslenme ve sıvı alımı 1 * 1 

12 Arazide arama metotları,harita,pusula ve 

GPS kullanımı 

2 4 6 

13 İlk yardım ve kurtarma bilgisi 1 * 1 

14 Olumsuz hava şartlarında kurtarma ve 

meteoroloji bilgisi 

1 * 1 

15 Arazide hayatta kalma ilkeleri 1 * 1 

16 Kendini kurtarma ( self-Rescue) 2 4 6 

17 Dağ tehlikeleri ve dağ kazaları bilgileri 1 * 1 

18 Arama ve kurtarma işaret ve haberleşme 

bilgileri 

2 1 3 

19 Çevre ve doğa koruma bilgisi ( Ekoloji ) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı : 30 saat 

Uygulama ders saati toplamı : 51 saat 

Toplam ders saati  : 81 saat 
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                   EK :8 

ARAMA KURTARMA KIŞ EĞİTİMİ 

S.NO DERSİN ADI TEORİK 
SAAT 

UYGULAMA 
SAAT 

TOPLAM 

1 Arama kurtarma bilgi ve organizasyonları 2 1 3 

2 Arama ve Kurtarma operasyonları 2 8 10 

3 Arama ve kurtarma malzemeleri ve sistem 

bilgileri 

2 1 3 

4 Afet ve kaza bilgisi 1 * 1 

5 Afet ve kaza psikolojisi 1 * 1 

6 Sırtta yada kucakta yaralı indirme yada 

çıkarma 

2 8 10 

7 İpteki lider tırmananı yada artçı tırmananı 

kurtarma 

2 6 8 

8 Sedye taşıma –indirme –çıkarma-ipten ve 

sedye yapım metotları 

2 2 4 

9 Hava hatları ve gerdirme sistemleri 2 8 10 

10 Makara ve planga sistemleri ile sedye 

indirme ve çıkarma 

2 8 10 

11 Beslenme ve sıvı alımı 1 * 1 

12 Arazide arama metotları,harita,pusula ve 

GPS kullanımı 

2 4 6 

13 İlk yardım ve kurtarma bilgisi 1 * 1 

14 Olumsuz hava şartlarında kurtarma ve 

meteoroloji bilgisi 

1 * 1 

15 Arazide hayatta kalma ilkeleri 1 * 1 

16 Kendini kurtarma ( self-Rescue) 2 4 6 

17 Dağ tehlikeleri ve dağ kazaları bilgileri 1 * 1 

18 Arama ve kurtarma işaret ve haberleşme 

bilgileri 

2 1 3 

19 Çevre ve doğa koruma bilgisi ( Ekoloji ) 1 * 1 

Teorik ders saati toplamı : 30 saat 

Uygulama ders saati toplamı : 51 saat 

Toplam ders saati  : 81 saat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


