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TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU  

                                          DAĞ KAYAĞI ANTRENÖRLÜĞÜ TALİMATI 
 

                                                                  BİRİNCİ BÖLÜM 

                                                    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 

        Amaç 

        Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, Dağ Kayakçısı yetiştirmek için açılacak Eğitim 

programlarında ve tırmanış faaliyetlerinde görev alacak dağ kayağı antrenörlerinin eğitimlerini, görev 

ve sorumluluklarına ilişkin ilke ve yöntemleri belirlemektir. 

       Kapsam 

       Madde 2 –(1) Bu Talimat,  Dağ Kayağı Antrenörlüğü eğitim programı ile bu programların 

uygulama, ilke ve yöntemlerini kapsar. 

       Dayanak 

       Madde 3 – (1)Bu Talimat,14.07.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Özerk 

Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 

Federasyon Ana Statüsüne ve 16.08.2002 tarihli 24848 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin Antrenör eğitimine ilişkin esas ve usullerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

      Tanımlar 

       Madde 4 –(1) Bu Talimatta geçen ; 

      a) Federasyon     : Türkiye Dağcılık federasyonunu, 

      b) Federasyon Başkanı   : Dağcılık Federasyonu Başkanına, 

      c) Ana Statü     : Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü, 

      ç) Yönetim Kurulu   : Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

      d) Disiplin Kurulu    : Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

      e) Eğitim Kurulu     : Türkiye Dağcılık Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

      f) Daire Başkanlığı       :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı, 

      g) Genel Antrenör Programı : Dağ Kayağı  antrenörlerinin   yetiştirilmesine ilişkin mecburi 

temel ve özel eğitim programını,  

      ğ) Temel Antrenör Programı : Dağ Kayağı antrenörü yetiştirilmesindeki temel bilgilere ilişkin 

eğitim programını, 

      h) Özel Antrenör Programı   : Dağ Kayağı antrenörü yetiştirilmesi eğitiminde düzenlenen 

uygulamalı ve teorik derslere ilişkin eğitim programını, 

      i) ISMF:   Uluslararası Dağcılık ve Tırmanma Federasyonu, 

      J)Dağ Kayağı Eğitimleri: Dağ kayağı temel eğitimi,   Dağ kayağı ileri seviye eğitimi ifade eder 

 

                                                       İKİNCİ BÖLÜM 

                                                        Esas Hükümler 

 

      Antrenör Kursu Düzenleme 
      Madde 5 –(1) Dağ Kayağı Antrenörlüğü kursları; Federasyonunun, Dağcılık spor kulüplerinin ve 

diğer kuruluşlarının, eğitim öğretim kurumlarının istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak Spor Eğitimi 

Dairesi Başkanlığı iş birliği ile Dağcılık Federasyonunca düzenlenir. 

     Dağ Kayağı Antrenörlüğü Kursuna katılacaklarda aranacak şartlar; 

     Madde 6 – (1)Dağ Kayağı Antrenörlüğü kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır. 

     a) En az 21 yaşını bitirmiş olmak, 

     b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
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     c) Türkiye Dağcılık Federasyonunun Eğitim Talimatında belirtilen Dağ Kayağı eğitim programını 

başarıyla tamamlamış olmak, 

     ç) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun eğitim kurslarında verdiği ilk 

yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak,  

     d) Eğitim Talimatında yer alan Eğitimlerin tümünü bitirdikten sonra iki yıl içerinde yaptıkları 

faaliyetlerde;  

En az 3 adet 5 günlük 3000 m üstüne çıkılmış dağ kayağı trans faaliyeti ve 10 adet en az 3 

günlük dağ kayağı faaliyeti yaptığını il temsilciliği ve kulüp onayı ile federasyona belgelemiş olmak 

      e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile 

devletin şahsiyetine, güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine işlenen suçlarla; zimmet, 

ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil 

edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak. 

      f) Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatı hükümleri ve Amatör Spor Dalları 

Ceza Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve toplam bir yıldan fazla ceza 

almamış olmak 

     g) En az “Kış Gelişim Eğitimini” bitirmiş olması. 

 

      Antrenör Kursuna Katılacaklardan İstenecek Belgeler 

      Madde 7 – (1) Antrenör Kursuna katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir. 

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 

b) Diplomanın noter tasdikli fotokopisi, 

c) İkametgâh belgesi, 

d) Dağ Kayağı  Eğitim bitirme belgesi, 

e) Sabıka Kaydı, 

f) Sağlık Raporu, 

g) Bu talimatın altıncı maddesinde belirtilen Eğitim ve Tırmanış faaliyetlerini yaptığına dair 

rapor, 

h) 4 adet vesikalık fotoğraf, 

i) Başvuru dilekçesi 

j) Kurs başvuru harcının banka dekontu 

k) Disiplin ve ceza talimatı gereğince ceza alıp almadığına dair yazı. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitime İlişkin Esaslar, Sınavlar ve Antrenörlere Verilecek Belgeler 
 

       Eğitime İlişkin Esaslar  
       Madde 8 –(1) Antrenör sınıfları beş kademe halinde yapılır. Eğitime ilişkin ders programları beş 

kademe olarak (EK-1)  ‘de gösterilmiştir. 

      Eğitim programındaki dersler değişik zamanlarda birbirini izleyen programlar şeklinde verilir, 

Uygulama programları, uygulamanın gerektirdiği mevsim ve dağ ortamında gerçekleştirilir. 

Dağ Kayağı Antrenörü eğitim programlarının süreleri, gerekli görüldüğü hallerde Federasyon Eğitim 

Kurulunun önerisi, Yönetim Kurulunun Kararı ile uzatılabilir. 

 

       Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi 

       Madde 9 – (1) Antrenör kurs programlarının sonunda adaylar, temel ve özel eğitim ders 

programlarına ait bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. 

       a) Temel eğitim programının sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. 

       b) Özel eğitim programlarının değerlendirilmesi, derslerin özelliklerine göre yazılı veya 

uygulamalı; gerek duyulduğunda hem yazılı hem uygulamalı olarak birlikte yapılır. 
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       c) Dağ Kayağı Antrenör eğitimi programlarının temel ve özel eğitim bölümlerine ait derslerin 

sınavları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. 

       ç) Temel ve özel eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden 

değerlendirilir. Her dersten başarılı olunması için en az 60 puan alınması zorunludur. 

       d) Temel Eğitim ve Özel Eğitimlerden beş dersten başarısız olan kursiyerler dört yıl içerisinde 

açılacak kurslara katılarak eğitimini tamamlar. 

       e)  4. Kademe ve 5. Kademe antrenörlük kurslarına girip başarılı olan Antrenörler, ilgili 

branşlarda hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden oluşan kurs bitirme projelerini Eğitim Kuruluna 

veya sınav değerlendirme komisyonuna sunmaları halinde belgelerini almaya hak kazanırlar. 

 

       Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 

       Madde 10 –(1)Dağ Kayağı Antrenörlüğü kursuna katılan kursiyerler, kursta verilen özel ve temel 

eğitim derslerinin sonucunda yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlarını on beş gün içerisinde 

Yönetim Kurulunca belirlenen itiraz harcını yatırmak şartı ile Federasyona yapabilirler. 

 

       Belge Düzenlenmesi 

       Madde 11 –(1)Açılan Dağ Kayağı Antrenörlüğü kursunu başarı ile bitirenlere kademelerine 

uygun olarak düzenlenecek belgenin ön yüzünde dağcılık federasyonu başkanı veya başkan vekili ve 

federasyon genel sekreterinin imzası, arka yüzünde ise; Kurs ders programının not çizelgesi ve kurs 

müdürünün imzasını taşıyan dağ kayağı antrenörü belgesi verilir. 

        Federasyonca belirlenen esaslara uygun olarak, eğitimi başarı ile tamamlayanlara ilgili kademede 

Dağ Kayağı Antrenör belgesi verilir. 

 

       Antrenör Kursu Süreleri ve Devam Zorunluluğu 

       Madde 12- (1) Antrenör yetiştirme kursları teorik ve pratik olarak iki aşamalı düzenlenir. 

       2 ) Teorik ve pratik eğitimlerinin birlikte verildiği kursun süresi yirmi gündür. Teorik ve pratik 

eğitim programlarının ayrı tarihlerde yapılması halinde kurs süreleri on gündür. 

      3 ) Antrenör yetiştirme kursunda teorik ve pratik eğitimler için belirlenen sürelerde devam 

zorunluluğu vardır. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı bir gün izinli sayılabilirler.  Bu sürenin dışında 

devamsızlığı olan kursiyerlerin kurs ile ilişkileri kesilir. 

      4 ) Antrenör yetiştirme kurslarının pratik kısmı; Dağ Kayağı özel eğitim programının yapılmasına 

uygun bölgelerde, teorik kısmı ise;  Spor Bilimleri Fakülteleri veya Spor Yüksek Okullarının 

bulunduğu Üniversitelerde yapılır.   

 

      Yayınların Temini  

      Madde 13–(1)Temel ve özel eğitim programlarında yer alan derslere ait kitap ve benzeri 

dokümanları sağlamak, geliştirmek, standartlaştırmak, kullanma süreleri ve telif haklarını ve fiyatlarını 

tespit etmek, paralı ve parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmak için Federasyon Dağ Kayağı 

Eğitim Kurulunun önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenerek uygulamaya konulur. 

 

       Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi  
       Madde 14 –(1)  Dağ Kayağı Antrenörlüğü Kursunda, bir Kurs Müdürü ile temel eğitim 

programını vermek üzere, konularında uzman Öğretim Elemanları görevlendirilir. Özel eğitim 

programı vermek için; Dağ Kayağı Spor Dalı ile ilgili bilim dallarında ihtisas sahibi olduğu tespit 

edilen kişiler ile; dağ kayağı antrenör belgesi olanlar arasından Eğitim Kurulunun önerisi, Yönetim 

Kurulunun kararı ile görevlendirilir. Antrenör kurslarında görev alan Öğretim Elemanlarının çalıştığı 

kurumlarından Federasyonumuzca izin alınır. 

 

        Antrenör Kurslarında Görevlendirilecek Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ücret 

        Madde 15- (1)  Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan eğitim elemanlarına verilecek ders saati 

üzerinden hesaplanarak ders ücreti ile yol gideri ve kanuni harcırahı ödenir. 
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2.Dağ Kayağı Antrenör’ü yetiştirme kursu teorik ve pratik olarak iki aşamada düzenlenir. Kursta 

verilecek özel eğitim dersleri hem uygulamalı hem de anlatımlı olarak yapılır. Her yedi kursiyer 

için bir Antrenör görevlendirilir. Görevlendirilen her Antrenör’e en fazla kurs saati kadar ders 

ücreti ödenir. Kurs Yöneticisine ise kurs programına göre ders saati ücreti ödenir.  

3.Antrenör kursu giderleri federasyon bütçesinden karşılanır. 

      4. Kursiyerlere hiçbir ödeme yapılmaz. 
 

       Yabancı Spor Uzmanı ve Dağ Kayağı Antrenörlerinden Yararlanma 

       Madde 16 –(1) Gerekli hallerde dağ kayağı Antrenör kurslarına temel ve özel eğitim programları 

ve gelişim seminerleri için yabancı ülkelerden spor uzmanı, dağ kayağı antrenör veya dağ kayağı 

dalında öğretim elemanı, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilebilir. 

 

       Muafiyet  

       Madde 17 –(1)Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Spor Yüksekokulları mezunları I. 

Kademe dağ kayağı antrenörlüğü kurslarının temel eğitim programlarında, okudukları teorik eğitim 

derslerinden muaf tutulurlar. 

      2) Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Spor Yüksekokulları Dağ Kayağı branş dersleri 

alanlar, başvuruları halinde aldıkları dersler incelenerek ders müfredatına uygunsa l.Kademe Dağ 

Kayağı Antrenörlüğü denklik belgesi verilir. 

     3) Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ve Spor Yüksekokulları mezun olup; Dağ Kayağı 

Eğitim Talimatında belirtilen eğitim süreleri kadar, zorunlu veya seçmeli Dağcılık dersi aldıklarını 

belgeleyenler l. Kademe Dağ Kayağı Antrenörü kursuna katılma hakkı elde eder. 

 

Belgelerin Denkliği  

       Madde 18 –  

Yurtdışından Alınan  

(1) Kişilerce Yurtdışından alınan ve Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonuna üye ülke 

Federasyonlarınca onaylı Dağ Kayağı Antrenörlüğü, organizatörlüğü ve hakemliği belgesi 

Federasyona iletilmesi halinde, Yönetim Kurulunca oluşturulacak bir komisyon tarafından belgeler 

incelenerek uygun görülen kişilere Dağ Kayağı Antrenörlüğü, organizatörlüğü ve hakemliği denklik 

belgesi verilir. 

 

Yurt İçinden Resmi Kurumlardan Alınan Belgeler 

(2) Kişilerce yurt içindeki resmi kurumlardan alınan Dağ Kayağı Eğitmen veya Antrenör belgeleri 

içerik bakımından incelenerek Yönetim Kurulu tarafından I. Kademe Antrenör denklik Belgesi verilir. 

 

       

      Lisans Verilmesi ve Vize Edilmesi 
       Madde 19 –(1) Dağ Kayağı Antrenörü belgesini almış olanlara Antrenörlük yaptıklarını 

belgelemek kaydıyla  “Dağ Kayağı Antrenör Lisansı“ verilir. Veriliş tarihleri itibarıyla bir yılı 

dolduran lisanslar her yıl federasyonca vize edilir. 

       

         Dağ Kayağı Antrenörlüğü Belgesi ve Lisansının Geçersiz Sayılması 
        Madde 20 –(1) Aşağıdaki hallerde Dağ Kayağı Antrenörlüğü belgesi ve lisansı geçersiz sayılır. 

         

a) Federasyonun iki yılda bir açacağı Antrenör geliştirme kursu ve görevlendirildiği faaliyetlere 

mazeretsiz olarak katılmamak, 

b) Antrenör belgesini aldıktan sonra Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin talimatı ve Sporla 

ilgili yayımlanan her türlü Ceza mevzuatına göre üç yıl içinde bir defada 6 ay ya da fazla ve/ 

veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim kurulunun 

teklifi, Yönetim Kurulunun onaylaması halinde veya Yönetim Kurulu tarafından doğrudan 3 
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yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte 6 bulunan antrenörlere Federasyonca 

düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilir, 

c) Resmi olarak görevlendirildiği eğitim faaliyetlerinde tarafsızlığa gölge düşürerek uygulamalı 

ve yazılı sınavları kurallara uygun yapmamaları veya başarılı öğrenciyi başarısız, başarısız 

öğrenciyi başarılı gibi göstermelerinin belgelerle tespit edilmesi halinde bu eylemi 

gerçekleştiren Antrenörün lisansının vizesi, fiilin yapıldığı tarihten başlayarak iptal edilecek ve 

lisansı iki yıl süre ile vize edilmeyecektir. 

d) Yurtdışında yapılacak temsili tırmanış faaliyetlerinde görev verilen kişiler, geçerli mazereti 

olmadan bu görevi kabul etmezler ise lisansları bahse konu tırmanış faaliyetinin başlama 

tarihinden itibaren iptal edilecek, iki yıl süre ile lisansları vize edilmeyecektir. 

e) Türkiye Dağcılık Federasyonu Tarafından üç defa arka arkaya veya aralıklarla kendisine dağ 

kayağında görev verilen ve göreve gelmeyen antrenörün belgesi vize edilmez. 

f) Federasyonundan dağ kayağı belgesi almış olan antrenörler yurtiçinde ve yurtdışında kişi ve 

kurumlarca açılacak kurs, seminer veya başka ad altında açılacak etkinliklere federasyondan 

izin almadan katılamazlar. Katılan antrenörler hakkında disiplin soruşturması başlatılır. 

Yapılan inceleme sonucu izin almadan faaliyete katıldığı tespit edilenlerin belgeleri bir yıl 

süreyle vize edilmez, federasyon faaliyetlerinde görevlendirme yapılmaz. 

g) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti 

ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya 

ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet 

Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen 

antrenörlerin kurs başarı belgeleri ve lisansları geçici olarak Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu 

suçlarından dolayı mahkûmiyet durumunda ise süresiz olarak iptal edilir. 

        

  2)   Dağ Kayağı Antrenör belgesi iptal edilenlerin, lisansları da iptal edilmiş sayılır 

 

        Dağ Kayağı Antrenörlerin Görev ve Sorumlulukları 

        Madde 21 –(1)Dağ Kayağı Antrenörlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır; 

         
a) Federasyon tarafından, dağ kayağı eğitimi konusunda kendisine verilen görevleri yerine 

getirmek, 

b) İl Temsilciliklerinin, kulüplerin ve üniversitelerin açacakları eğitim kurslarında Antrenör 

olarak görev almak, 

c) Ulusal ve Uluslararası önemli tırmanışlara veya faaliyetlere katılmakla, Federasyonca yükümlü 

kılınırlar. Ayrıca Antrenörler, eğitim kurslarındaki her türlü teknik uygulamadan, 

sorumludurlar.       

d) Eğitim kampları ile tırmanış faaliyetlerinde Federasyonumuzca belirlenen programa uygun 

hareket etmeyen, huzursuzluk çıkaran, fevri davranan, sorumluluğundaki kursiyerlere iyi 

eğitim vermeyen, grup çalışmalarına uygun hareket etmeyen, kursiyerler arasında taraflı 

davranan Antrenörlerin Kamp Müdürü tarafından kampla ilişkisi kesilir ve sonuç Federasyona 

rapor edilir. Rapor doğrultusunda Yönetim Kurulu gereği için federasyon ilgili kurullarını 

görevlendirir. 

 

         Dağ Kayağı Antrenörlerinin Kademeleri 

         Madde 22– Dağ Kayağı Antrenör Eğitimi kursları beş kademede yapılır.  

 

a) I.Kademe Yardımcı Antrenör: Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.  

b) II.Kademe Antrenör: 1.Kademe Dağ Kayağı Antrenörlük belgesine sahip, son bir yıl 

antrenörlük yaptığını belgeleyen, Federasyon etkinliklerinde antrenör olarak görev alan ve son 

bir yıla ait tüm tırmanışlarla katıldığı kurslara ait raporları Federasyona gönderen antrenörlerin 

katılabileceği eğitim programını kapsar,  
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c) III.Kademe Antrenör : 2.kademe Dağ kayağı Antrenörlük belgesine sahip, son iki yıl 

antrenörlük yaptığını belgeleyen, Federasyon etkinliklerinde antrenör olarak görev alan ve son 

iki yıla ait tüm tırmanışlarla yönettiği kurslara ait raporları Federasyona gönderen antrenörlerin 

katılabileceği eğitim programını kapsar, En az son iki yılda 1 seminere katılmış olmak 

d) IV.Kademe Antrenör: 3. kademe Dağ Kayağı Antrenörlük belgesine sahip, son iki yıl 

antrenörlük yaptığını belgeleyen, iki yıllık süre içerisinde en az iki eğitim programına ve 2 

seminere katılmış olan antrenörlerin katılabileceği eğitim programını kapsar,  

e) V.Kademe Antrenör: 4. kademe Dağ Kayağı Antrenörlük belgesine sahip, son üç yıl 

antrenörlük yaptığını belgeleyen, üç yıllık süre içerisinde sporla ilgili en az beş seminere 

katılmış olan antrenörlerin katılabileceği eğitim programını kapsar,   

 

 

 

         Kurslarda Alınacak Ücretler 

         Madde 23 –(1)Federasyonca düzenlenecek Antrenör Kurslarına katılacak adaylardan alınacak 

kursa katılım ücreti Federasyon Yönetim Kurulunca her yıl belirlenir. 

 

     Yurtdışında Yapılacak Kurs, Seminer, Eğitim ve Diğer Faaliyetlere İştirak Edilmesi 
      Madde 24 –(1)  Federasyonumuzun Üyesi bulunduğu Uluslararası Federasyon, Birlik ve diğer 

kuruluşlarca muhtelif Ülkelerde düzenlenecek Kurs, Seminer, Eğitim ve diğer faaliyetlere gidecek 

kişilerin belirlenmesinde; 

 

a) Lisanlarının vizeli olması, 

b) Dağ Kayağı Antrenörü belgesi olması, 

c)  Aktif dağ kayağı yapıyor olması, 

d) Federasyonumuzca düzenlenen Kurs, Eğitim ve Tırmanış faaliyetlerinde görev yapmış 

olması, şartları aranır. 

 

         2) (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan Antrenörler arasından 

Yurtdışına gidecek kişiler Teknik Kurulca belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Yönetim Kurulunca belirlenen kişiler yukarıda belirtilen faaliyetlere katılırlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

         Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller 

        Madde 25 –(1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak ve Talimatta hüküm 

bulunmayan hallerde sorunların çözümü için Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre 

işlem yapılır. 

 

         Kazanılmış Haklar 

         Madde 26–(1) Geçmiş yıllarda Federasyon tarafından açılmış olan kamplarda görev verilen 

“Öğretmen “ veya “ Dağ Kayağı Eğitmenliği” yapabilir,  belgelerinden birini almış olanlara bu 

talimatın yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde, bu talimatın 

yedinci maddesinde istenilen belgelerin tamamlanması durumunda II.Kademe antrenörlük denklik 

belgesi verilir. 

       (2)- Bu Talimat hazırlanmadan önce GSGM Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığınca açılan kurslara 

katılmış, başarılı olmuş ve antrenörlük belgesi almış olanların hakları aynen devam edecektir. 

                

        Denklik İşlemlerinin Yapılması 

        Geçici Madde :1 –(1)Denklik işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 
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       31/07/1999 tarih ve 23772 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Dağ Kayağı Eğitim Yönetmeliğine 

göre dağ kayağı eğitmenliğini kazanmış olanlara, yeni hazırlanan antrenör talimatı ile aşağıdaki 

şekilde denklik belgesi verilir. 

a) Bu talimatın yayın tarihinden önce Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Dağ Kayağı  eğitim 

faaliyetlerinde eğiticilik, antrenörlük yaptığını, TDF ‘nin kayıtlarına göre belgeleyenler ile  

TDF  ve  ISMF işbirliği ile ülkemizde açılmış olan Dağ Kayağı Eğitim kursunu tamamlamış ve 

belge almış kişilere II.Kademe Dağ Kayağı Antrenörlüğü belgesi verilir. 

 

Dağ Kayağı Eğitim Talimatında belirtilmiş olan eğitimlerini başarı ile bitiren sporcular 2 yılını 

tamamladıktan sonra birinci kademe eğitim kursunda başarılı olan kişilere birinci kademe antrenör 

belgesi verilir.    

  

        Yürürlük 

        Madde 27–(1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Resmi 

Internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

        Yürütme 

         Madde 28 –(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür. 
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(EK:1) 

 

DAĞ KAYAĞI ANTRENÖRLÜĞÜ DERS PROGRAMI 

 

DERSİN ADI I.KADEME 

ANTRENÖR 

DERS 

SAATLERİ 

II.KADEME 

ANTRENÖR 

DERS 

SAATLERİ 

III.KADEME 

ANTRENÖR 

DERS 

SAATLERİ 

IV.KADEME 

ANTRENÖR 

DERS 

SAATLERİ 

V.KADEME 

ANTRENÖR 

DERS 

SAATLERİ 

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI      

SPOR ANATOMİSİ 8 8 8 - - 

SPOR FİZYOLOJİSİ 10 12 12 20 ( z) - 

GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 10 8 20 (z) - 

SPOR VE BESLENME 8 6 4 - - 

SPOR SOSYOLOJİSİ 4 4 4 - - 

SPOR PSİKOLOJİSİ 8 6 6 10 ( Z ) 10 ( z) 

SPORDA YÖN.TEŞ.VE ORG. 4 2 2 5 ( z) 5 (Z) 

SPORCU SAĞLIĞI 6 8 6 - - 

İLK YARDIM KURSUVE DAĞ 

HASTALIKLARI 

10 12 12 12 12 

BİYOMEKANİK 4 6 6 10 ( S) 10 (S) 

ÖĞRENME-ÖĞRETME 

YÖNTEMLERİ 

5 4 2 10 ( S) 10 (S) 

ÇEVRE KORUMA 6 4 2 12 (S) 12 (S) 

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI    - - 

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ 10 10 16 10 10 

DAĞ KAYAĞI TEKNİĞİ VE 

TIRMANIŞ KURALLARI 

73 68 55 55 55 

GENEL TOPLAM 166 160 143 164 124 

 

 


