
 

 

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU 

DAĞ KAYAĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ TALİMATI 

     

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

    Amaç 

    Madde 1 - Bu Talimatın amacı; Ülkemiz sınırları içerisinde kış koşullarında dağ kayağı 

yürüyüşçülerine liderlik yapacak kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerine yönelik usul ve esasları 

düzenlemektir. 

    Kapsam 

    Madde 2 - Bu Talimat, Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı dağ kayağı yürüyüş 

liderlerinin belirlenmesi, sınavı, eğitimi, görev, yetki ve sorumluklarını kapsar. 

    Dayanak 

    Madde 3 - Bu Talimat, 01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 

Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

    Tanımlar 

    Madde 4 - Bu Talimatta geçen; 

a) Federasyon: Dağcılık Federasyonunu, 

b) Federasyon Başkanı: Dağcılık Federasyonu Başkanını, 

c) UIAA: Uluslararası Dağcılık Federasyonunu, 

d) ISMF: Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu, 

e) Dağcılık kulübü: Tescil işlemini tamamlamış kulübü, 

f) Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri: Doğa yürüyüşlerinde yol gösteren, katılımcıları sevk 

ve idare eden, etkinlik boyunca tüm inisiyatif ve sorumluluğa sahip, konusunda 

bilgili ve tecrübeli, yürüyüş alanını bilen, olağanüstü durumlarda arama, kurtarma 

organizasyonu ve basit kurtarma ile ilk yardım operasyonu yapabilen ve 

katılımcıları en üst düzeyde güvelikle hareket ettiren liderlik özelliklerini taşıyan 

kişiyi ifade eder. 

    İKİNCİ BÖLÜM: Esas Hükümler 

    Yürüyüş Lideri Olma Şartları 

    Madde 5 – Yürüyüş Lideri eğitim kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) En az 21 yaşını bitirmiş olmak, 

c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

d) Dağcılık Federasyonu sporcu lisansına sahip olmak, 



 

 

e) Son 3 yıl içinde ilk yardım eğitimi verme yeterliliği bulunan kamu kurum ve 

kuruluşlarından ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek, 

f) 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, 

g) Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Talimatı hükümlerine göre 

haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile mâlül, 

engelli olmadığını belgelemek. 

i) Dağ Kayağı yürüyüş liderliği için fazla meyilli olmayan ve yüksekliği 2000 m yi 

geçmeyen bir alanda ortalama 30cm taze karda 10.000 m yi molalar dâhil 6 saatte 

yürümeleri beklenir. Kar yüksekliğinin fazla yâda az olması durumunda bu 

yürüyüşün kursiyerler açısından başarı değerlendirmesi kurs sorumlusu ve teknik 

direktörün ortak kararı ile olur. 

Mola düzeni:  

50 dk. Yürüyüş 10 dk mola (yürüyüş başladıktan 15 dk sonra ayakta 5 dk mola) 

50 dk. Yürüyüş 10 dk mola 

50 dk. Yürüyüş 20 dk mola 

50 dk. Yürüyüş 10 dk mola 

50 dk. Yürüyüş 10 dk mola 

Dağ kayağı ile yürüyüş hızını ayarlamak kursiyerlerin sorumluluğundadır. 

Bu yürüyüş parkurunu bitiremeyenlerin ya da yürüyüş düzenine uyamayanların 

kursla ilişkisi kesilir. 

   Madde 6 – Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri Eğitimi Programlarının Düzenlenmesi 

1) Dağ Kayağı Yürüyüş Liderliği eğitim kursu, Dağcılık Federasyonu 

Başkanlığınca düzenlenir. 

a) 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. 

b) Bu talimat kapsamında yer alan eğitim programları sadece Dağcılık 

Federasyonunca verilebilir. Ancak federasyon tarafından onay verilen gerekli 

antrenörleri bulunan İl temsilciliği ve kulüplere Bölgesel kurs yetkisi verilebilir. 

Bu kursun açılması için gerekli ücret federasyon tarafından her yıl sporcu başına 

ilan edilir. En az 10 sporcuya kurs açılabilir. 



 

 

c) Eğitim programı kış mevsiminde verilir. 

d) Bu eğitim programı için katılım ücreti alınır. Ücret miktarı federasyon Yönetim 

Kurulunca belirlenir. 

 

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

eğitim faaliyeti açabilir 

 

4) Eğitim Yapılacak Alanların Belirlenmesi 

 

Eğitimi verilecek alanların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir; 

 

a) Verilecek eğitimin özelliğine göre pratik uygulamaların yapılabileceği uygun 

alanın bulunması, 

b) Su ihtiyacının karşılanabilir olması, 

c) Kursiyer sayısına göre konaklama imkânının bulunması, 

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

e) Eğitim kampı güvenliğinin sağlanmasına elverişli olması, 

f) Doğal tehlikelerden etkilenmeyecek alanda kurulması, 

g) Teorik dersler için yeterli eğitim imkânlarına sahip olması 

(5)  Eğitim faaliyetlerinde her eğitim programının süresi en az 5 gündür. Eğitim 

faaliyetlerinde ders programındaki konuların anlatılması zorunludur. 

(6)  Eğitimlerde Kullanılacak Malzemeler: 

       Sporcunun Kişisel Malzemeleri; 

 

a) Ana kamp malzemeleri, 

b) Kişisel Malzemeler, 

c) İlk yardım ve sağlık malzemeleri, 

d) Dağ Kayağı ve ekipmanları 

  

Eğitim faaliyetlerinde gerekli olan eğitim malzemeleri federasyon tarafından karşılanır.  

 

(7)  Yayınların Hazırlanması 

 

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. 

 

(8)  Eğitim Programlarında Eğitim Vereceklerin Belirlenmesi 

 

Eğitim programlarında eğitim verecekler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 (a) Teorik Eğitim: Eğitim programlarının teorik konuları Dağ Kayağı antrenörleri 

tarafından verilir. Federasyon tarafından uygun görülen, konusunda uzmanlığı belgeli 

kişiler de teorik eğitim verebilirler. 

       

 (b) Uygulama Eğitimi: Teknik eğitimleri sürdürecek dağ kayağı antrenörleri, 

Federasyon tarafından görevlendirilir. 



 

 

 

 Kurslarında görev alan Öğretim Elemanlarının çalıştığı kurumlarından 

Federasyonumuzca izin alınır. 

 

(9)  Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma 

  

Eğitim programlarında yabancı uzman, antrenör veya ilgili alanlarda öğretim 

elemanları,  federasyonca görevlendirilebilir,  ücretleri federasyonca karşılanır. 

 

(10)  Sınavlar ve Değerlendirilmesi 

 

a) Her aşamadaki eğitim programları sonunda sporcular eğitim programında yer alan 

bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. 

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

Değerlendirme sınavları ilgili dersin öğretim elemanı veya antrenörü tarafından 

yapılır. 

c) 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 70 puan olan sporcu kursta başarılı olmuş sayılır. 

d) Uygulamalı ve yazılı sınavların herhangi birisinden belirlenen puanın altında puan 

alan sporcu başarısız sayılır.  

  

Uygulamadan geçersiz not alan sporcunun başarısızlık nedeni antrenör tarafından ayrıntılı bir 

şekilde yazılı olarak federasyona bildirilir. 

 

(11)  Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı 

Eğitim programının yazılı ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına 

sporcu itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak Kamp Müdürüne verilir. Teknik direktör 

başkanlığında kampta oluşturulacak değerlendirme komisyonu itiraz dilekçesini inceleyerek 

karara bağlar ve kamp müdürüne bildirir. Sonuçlar tutanak ile şahsa ve federasyona kamp 

müdürlüğünce bildirilir. 

 

(12)  Belge Verilmesi 

Belirtilen eğitim programlarını başarı ile tamamlayanlara, programın bitiminde belgeleri 

verilir. Bu belgenin talebinde bulunan sporcu, aşağıdaki belgeleri Federasyona göndermek 

zorundadır.  

 

a) Belge Talebini içeren dilekçe, 

b) Belge ücretinin Federasyonun Banka hesabına yatırıldığına dair dekont, 

 

 

(13)  Eğitim Kampları Disiplin İşlemleri 

 

(a) Eğitim faaliyetlerinin uygulamadaki mevzuata uygun olarak idari olarak 

düzenlenmesinden kamp müdürü, eğitim ve öğretimle ilgili tüm konulardan Teknik Direktör, 

disiplin konularında ise her ikisi ortak sorumludur. Kampın huzurunu bozan, grup 

çalışmalarına uygun hareket etmeyen, çalışmalara katılmayan, fevri davranan katılımcıların 



 

 

kamp müdürü ve teknik direktörün onayıyla kampla ilişkisi kesilir. Bu hususta hazırlanacak 

tutanak Federasyona ulaştırıldığında takdirde disiplin işlemleri başlatılır. 

  

 (b) Eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen antrenör ya da eğitim görevlisi katılımcılara 

karşı aynı tutum ve davranışı göstermek zorundadır. Sporcular arasında ayrım yapan, uygun 

olmayan davranışta bulunan, huzursuzluk çıkartan, kayırmacılık yapan antrenör ya da eğitim 

görevlisi kamp müdürü ve teknik direktörün onayı ile kamptan gönderilir. Bu hususta 

hazırlanacak tutanak federasyona gönderilir ve disiplin işlemleri başlatılır.  

 

             (c) 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. 

  

 (d) 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.  

 

 

(14)  Yurt Dışında Alınan Belgeler  

 

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 programını tamamladıktan sonra denklik belgesi almaya hak kazanır. 

       

 (15) Dağ kayağı Yürüyüş Lideri Kursu Süreleri ve Devam Zorunluluğu 

        

 Teorik ve pratik eğitimlerinin birlikte verildiği kursun süresi 7 gündür.  

 

 Yürüyüş Lideri yetiştirme kursunda teorik ve pratik eğitimler için belirlenen 

sürelerde devam zorunluluğu vardır. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı yarım 

gün izinli sayılabilirler.  Bu sürenin dışında devamsızlığı olan kursiyerlerin kurs 

ile ilişkileri kesilir. 

    

(16) Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri Kurslarında Görevlendirilecek Öğretim 

Elemanlarına Ödenecek Ücret 

        

 Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan eğitim elemanlarına verilecek ders saati üzerinden 

hesaplanarak ders ücreti ile yol gideri ve kanuni harcırahı ödenir. 

 

a) Her beş 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.  

b) Antrenör kursu giderleri federasyon bütçesinden karşılanır. 

c) Kursiyerlere hiçbir ödeme yapılmaz. 

 

 

 

 



 

 

(17)Muafiyet  

 

a) Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültelerinde veya Yüksekokullarından mezunları Dağ 

Kayağı Yürüyüş Liderliği kurslarının temel eğitim programlarında, okudukları teorik 

eğitim derslerinden muaf tutulurlar. 

 

Ders Konuları ve Saatleri 

    Madde 7 – Dağ Kayağı Yürüyüş lideri eğitimi programında uygulanacak ders konuları ve 

saatleri (EK-1)'de gösterilmiştir. 

    Belge Verilmesi 

    Madde 9 - Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri eğitimi programını başarı ile bitirenlere Federasyon 

Başkanının ve kurs sorumlusunun imzasını taşıyan Yürüyüş Lideri Belgesi ve ayrıca Yürüyüş 

Lideri kimlik kartı düzenlenerek verilir. 

    Kütükleme İşlemleri 

    Madde 10 - Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri belgesi almaya hak kazananların bilgi, belge ve 

ilgili evrakları Federasyon tarafından Dağ Kayağı yürüyüş Lideri kütük defterine 

kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır. Dağ Kayağı Yürüyüş Liderlerine verilen lisans 

numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve bu numara; Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri belgesi, 

kimlik kartı ve kütük bilgilerine kayıt edilir. 

    Belgenin Geçerliliği 

    Madde 11 - Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri belgesi, eğitimi başarı ile tamamlayıp kurs 

sonunda yapılan sınavı kazananlara bir defaya mahsus olarak verilir. Dağ Kayağı Yürüyüş 

Lideri kimlik kartı üzerinde bulunan ve her yıl yapılması gereken vizeler, Federasyona 

yaptırılmadığı takdirde geçerliliğini kaybeder. Vize işlemi her yıl ocak ayı içerisinde yapılır 

ve yapılan her vize işlemi Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri kütük defterine işlenir. Liderlerin 

Liderlik yapıp yapamayacağı buradan takip edilir. Federasyon her yıl vize yaptıran Dağ 

Kayağı Yürüyüş Liderleri listesini yayınlar ve ilgili yerlere gönderir. Her yıl Federasyon 

Yönetim Kurulunun belirleyeceği vize ücretinin, Federasyon hesabına yatırılması halinde vize 

yapılır. Vizesini yaptırmayan Liderlere, o yıl için görev verilmez. 

    Belgenin İptali 

    Madde 12 - Bu Talimatın 5 inci maddesinde belirtilen şartlardan birinin kaybedilmesi 

durumunda, Liderlik hizmeti alan kişilerin Federasyona yazılı olarak Dağ Kayağı Yürüyüş 

Liderini şikâyetleri, liderlerin çevreye zarar vermesi ya da verilmesine göz yummaları 

neticesinde Federasyon tarafından kurulan soruşturma komisyonunun yapacağı soruşturma 

sonrası Dağ Kayağı Yürüyüş Liderinin kusurlu bulunması halinde Dağ Kayağı Yürüyüş 

liderlerinin belgesi ve kimlik kartı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.  Ayrıca, 

belgeleri iptal edilen kişilerin isimleri gerekli yerlere bildirilir ve Federasyonun internet 

sitesinde yayınlanır. 



 

 

 

    Görev 

    Madde 13 

Dağ Kayağı Yürüyüşlerinde yol göstermek, katılımcıları sevk ve idare etmek, etkinlik 

boyunca tüm inisiyatif ve sorumluluğa almak, konusunda bilgili ve tecrübeli olmak ve kendini 

sürekli geliştirmek, yürüyüş alanını bilmek, olağanüstü durumlarda arama, kurtarma 

organizasyonu ve basit kurtarma ile ilk yardım operasyonu yapabilmelidir. Katılımcıları en 

üst düzeyde güvenlikle hareket ettirmeli ve liderlik özelliklerini sürekli geliştirmelidir. 

    Yetki 

    Madde 14 - Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri, ekibin içerisinde, oluşabilecek acil durumlarda ve 

kriz yönetiminde tek yetkili kişidir. Yetki alanı, etkinliğin başladığı yerleşim alanında başlar 

ve yerleşim alanında biter. Değişen hava şartları, risk veya olumsuz nedenlerden dolayı ekibin 

güvenliği ve emniyeti için gerekli tüm önlemleri almak ve değişiklikleri yapabilme yetkisine 

sahiptir. Dağ kayağı yürüyüşleri teknik malzeme kullanılarak yapılabilen buz ya da kar 

parçaları gibi üstesinden gelinebilecek ve çığ bölgesi olmayan alçak açı yamaçlarda ki 

parkurları içerir. Dağ Kayağı Yürüyüş liderleri kar ya da buz tırmanışı teknikleri içeren 

yürüyüşlere liderlik edemezler. 

 

    Sorumluluk ve kapsam 

    Madde 15 -   Dağ Kayağı yürüyüş Liderinin sorumlulukları şunlardır; 

a) Dağ Kayağı yürüyüşçülerine liderlik yaparak bu kişileri güvenli ve emniyetli olarak 

doğaya çıkartmak, 

b) Liderlik yaptığı kişileri istedikleri yerlere güvenli olduğu takdirde ve gerekli izinlerin – 

varsa özel arazi sahiplerinin rızalarının alınması kaydıyla götürmek, 

c) Hizmet verdiği kişilerin; kültürel, güvenlik, turistik ve çevreyle ilgili olarak ülke 

menfaatlerine uygun olmayan hareketlerini engellemek için gerekli uyarıları yapmak 

ve en yakın güvenlik birimlerine bildirmek, 

d) Dağ Kayağı Yürüyüş liderleri 3000 metre üstündeki dağlarda yürüyüş 

düzenleyemezler. 2000 m üzerinde en fazla 8 kişiye liderlik yapabilirler. 2000m altında 

en fazla 12 kişiye liderlik edebilirler. 

e) Etkinlik öncesinde hizmet verdiği grubuna; planlanan programı, zaman cetvelini, 

rotadaki zorlukları, iletişim imkânlarını, sağlık ve güvenlik imkânlarını ve gerekli olan 

malzemeleri bildirmek ve risk olmadığı sürece planlanan program dâhilinde hareket 

etmek, 

f) Milli park, özel araziler vb. gibi ücret ödenerek girilen yerlerde liderlik yaptığı grubun, 

ödenmesi gerekli ücretlerinin ödenmesi veya ödetilmesini sağlamak, 

g) Etkinliğe katılacak kişilerin malzeme ve donanımını kontrol ederek eksikliklerin 

tamamlanmasını sağlamak, 

h) Kamp yerlerini belirlemek, 

i) Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri kimlik kartını, vizesi yapılmış olarak yanında 

bulundurmak, 



 

 

j) Dağ Kayağı yürüyüşleri teknik malzeme kullanmaksızın yapılabilen kaya, buz ya da 

kar parçaları ,gibi üstesinden gelinebilecek parkurları içerir. Dağ Kayağı Yürüyüş 

liderleri Kaya, Kar ya da buz tırmanışı teknikleri içeren yürüyüşlere liderlik edemezler. 

k) Kış yürüyüşleri teknik malzeme kullanmaksızın yapılabilen kaya, buz ya da kar 

parçaları gibi üstesinden gelinebilecek ve çığ bölgesi olmayan alçak açı yamaçlarda ki 

parkurları içerir. Dağ Kayağı Yürüyüş liderleri Kar ya da buz tırmanışı teknikleri 

içeren yürüyüşlere liderlik edemezler. 

l) Dağ Kayağı Yürüyüş Liderinin sorumluluk alanı, etkinliğin başladığı yerleşim yerinde 

başlar ve bitmesi planlana ya da zorunlu hallerde belirlenen yerleşim yerlerinde biter. 

Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri, oluşabilecek her türlü kaza ve olayda ekibinden 

sorumludur. 

m) Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri yürüyüş sırasında liderlik görevini bırakamaz. Ancak, 

faaliyetin başladığı yerde veya en az bir yerleşim merkezinde karşılıklı mutabakat 

sağlanarak bırakabilir. 

 

    Denklik İşlemi 

    Madde 16 - Bu Talimatın yayımlandığı tarihten önce yurt dışından alınmış "Lider" ve 

"Dağ Kayağı Rehberi" gibi belgelere sahip olanlar bu Talimatın 5 inci maddesinin (a), (b), (c), 

(d), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları halinde, Federasyon tarafından 

oluşturulan komisyonca incelenir ve uygunluğu onaylanırsa denklik belgesi verilir. Yurt 

dışından alınmış belgenin denkliğinin verilebilmesi için ISMF üyesi olan ülkenin veya 

kulübün onaylı belgesi olmak zorunludur. 

 

a) Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülte ve ya Yüksekokullarında Dağ Kayağı 

Antrenörlüğü eğitimi alanlar; Dağ Kayağı Yürüyüş Liderliği Eğitim Talimatında 

belirtilen eğitim süreleri kadar, zorunlu veya seçmeli ders aldıklarını 

belgeleyenlere yürüyüş liderliği belgesi verilir. 

b) Dağ Kayağı Mihmandarları ve Dağ Kayağı Antrenörlerine başvurmaları halinde 

Dağ Kayağı Yürüyüş liderliği belgesi verilir. 

c) Dağcılık federasyonunun Dağ Kayağı İleri Seviye Eğitimi alanlara başvurmaları 

halinde Dağ Kayağı Yürüyüş liderliği belgesi verilir. 

 

    Denklik belgesi alan kişi, lisans numarası verilerek Dağ Kayağı Yürüyüş Lideri kütük 

defterine kayıt edilir.  

    İstisnai Durum (Geçici Madde) 

    Madde 17 -Bu talimatın yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri 

halinde 

a) Tescilli bir dağcılık spor kulübünde veya üniversitelerin dağ kayakçıları 

topluluklarında son 3 yıldır (eğitim süreleri hariç) dağ kayağı alanında eğitmenlik, 

rehberlik veya Dağ Kayağı yürüyüş liderliği yaptıklarını kulüplerinden ve 

üniversitelerinden alacakları resmi bir yazı ile belgelemeleri ya da, 



 

 

b) 3 yıldır (eğitim süreleri hariç ) yapmış olduğu dağ kayağı tırmanışları, trans geçişleri ve 

katıldığı veya düzenlediği ekspedisyonlar, yürüyüşleri tarihleri ile birlikte ve liste 

olarak belgelemeleri hallerinde, 

    5 inci maddede belirtilen diğer belgelerle birlikte yukarıda belirtilen özel durumlarını   

olmak üzere Federasyona ibraz edenlere, Federasyon tarafından oluşturulan komisyonca, 

denklik belgesi verilir. 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler 

    Hüküm Bulunmayan Haller 

    Madde 18 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Dağcılık Federasyonu 

ve Federasyonun bağlı bulunduğu ISMF kuralları uygulanır 

    Yürürlük 

    Madde 19 - Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Yürütme 

    Madde 20 - Bu Talimat hükümlerini Dağcılık Federasyonu Başkanı yürütür. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EK-1 

   DAĞ KAYAĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 

 

Dersin Adı Teorik 

Eğitim/Saat 

Uygulama/

Saat 

Dağ Kayağı Yürüyüş Liderliği, Etik Eğitimi 2 - 

Kış şartlarında Türkiye Dağları ve Coğrafyası 2 - 

Kış Yürüyüşleri Planlama, alternatif plan ve Uygulama 3 1 

Kış şartlarında Çevre ve Doğa Koruma Bilgisi 2 1 

Kış şartlarında Doğada İlk Yardım Teknikleri 2 1 

Acil Durum Yönetimi ve prosedürleri 2 2 

Kış şartlarında Kampçılık ve Yönetimi 2 2 

Kış şartlarında Güvenlik                   2 - 

Meteorolojik Tahminler bölge 1 - 

Harita Kullanımı, Yön Bilgisi ve GPS kullanımı    2 2 

Dağ Hastalığı ve Dehidratasyon ve su temini 2 - 

Beslenme 1 - 

Arama - Kurtarma Kazazede Taşıma ve Nakil 3 2 

Donma, hipotermia ve Frozbit 3 - 

Temel Kar-buz Emniyet Sistemlerinin Hazırlanması 1 1 

Çığ Bilgisi, Testi ve Çığda Arama Kurtarma    2 2 

Rota Bilgisi, oluşturma ve derecelendirme 1 2 

Haberleşme 1 1 

Hayatta kalma ve yaşam 2 1 

Temel ip çalışmaları - 1 

Yabancı alanları ziyaret kuralları ve giriş 2 - 

İz açma - 4 

TOPLAM 37 23 

TOPLAM 60 saat 

 


