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Kurs Nasıl Açılır? 
1. Dağcılık spor kulübü tarafından Federasyon’a müracaat edilir ve yapılan özel protokole 

istinaden istekli kulübe kurs açma imkânı tanınır. 
 
Kurstaki Eğitim Süresi Ne Kadar? 
1. Eğitim süresi 7 gündür. 
 
Eğitim Alanı Nasıl Olmalıdır? 
1. Pratik uygulamaya uygun bir eğitim alanı tespit edilmeli 
2. Tespit edilen alanda su bulunmalı 
3. Alanda konaklama imkânı olmalı 
4. Alan yerleşim yerine yakın olmalı 
5. Alana yerel ulaşım kolay olmalı 
6. Kampın güvenliği sağlanabilmeli 
7. Alan doğal tehlikelerden etkilenmemeli 
8. Alan teorik dersler için yeterli imkânlara sahip olmalı. 
 
Eğitim Kampı Görevlileri Kimlerden Oluşur? 
1. Kurs yöneticisi (Eğitim faaliyetlerinin uygulama ve kampı idareden ve disiplinden 

sorumlu) 
2. Teknik direktör (Eğitim ve öğretimler ile ilgili tüm konular ve disiplinden sorumlu), 
3. Antrenör, öğretim görevlisi ya da yürüyüş lideri 
 
Kaç Antrenör Görevlendirilmelidir? 
1. Her 10 kursiyere 1 antrenör görevlendirilir. 
2. Yabancı uzman, antrenör veya ilgili alanlarda öğretim elemanları Federasyonca 

görevlendirilebilir. 
 
Kurstaki Öğretim Ve Eğitimi Kimler Verecektir? 
Eğitim teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamalıdır. 
1. Teorik Eğitim 
- Dağcılık antrenörleri veya yürüyüş liderleri ile uzman kişiler tarafından yapılır (uzman 

kişi federasyonca uygun görülen uzman kişidir) 
2. Uygulama Eğitimi 
- Dağcılık antrenörleri veya yürüyüş liderleri tarafından yapılır 
 
Not: Öğretim ve eğitim elemanları, yükseköğrenim görmüş, tercihen antrenörlük 
formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar 
arasından tespit edilip federasyonca seçilir. 
 
Öğretim Ve Eğitim Elemanlarına Ücret Ödenecek Midir? 
- Öğretim ve eğitim elemanlarına ders ücreti, yol gideri ve kanuni harcırahları ödenir 

(Maliye Bakanlığınca açıklanan eğitim elemanlarına verilecek ders ücreti ile yol gideri 
ve kanuni harcırahlar) 

- Her antrenöre en fazla kurs saati kadar ders ücreti ödenir 
- Kurs yöneticisine harcırah kanununa göre yolluk ve yevmiye ödenir 
- Antrenör ücreti Federasyon tarafından ödenir 
 
Nasıl Bir Eğitim Programı? 
1. Yürüyüş parkuru sınavı Talimatın 10.Maddede belirtilen yürüyüş parkurunu istenilen 

zamanda bitirme (Yaz-20 km=6 saat; Kış-10 Km=6 saat) 
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2. Yürüyüş Liderliği Eğitim Programı (Talimata Ek-1 eğitim faaliyetlerinde ders 
programındaki konuların anlatılması zorunludur) 

3. 7 gün süreli teorik ve pratik eğitim 
4. Federasyonca hazırlanan eğitim dokümanı 
 
Eğitimde Kullanılacak Malzemeler Nelerdir? 
1. Ana kamp malzemeleri (Federasyon tarafından bildirilmiş ise) 
2. Kişisel malzemeler 
3. İlk yardım ve sağlık malzemeleri 
 
Kursa Nasıl Müracaat Edilecektir? 
1. Kursa müracaat sporcunun mensubu bulunduğu kulübü tarafından yapılır. 
 
Kursiyerden Hangi Belgeler İstenecektir? 
1. Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi 
2. Diplomanın noter tasdikli fotokopisi 
3. İkametgâh belgesi 
4. Sabıka kaydı (Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara 

çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 
6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet güvenliğine karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, 
kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya 
bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin 
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 
vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak) 

5. Sağlık raporu 
6. 4 adet vesikalık fotoğraf 
7. Başvuru dilekçesi 
8. Kurs başvuru harcının banka dekontu 
9. Ceza alıp almadığına dair belge (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları 

Ceza Yönetmeliği ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatlarına 
göre son 3 yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre 
içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak) 

10. İlk yardımcı belgesi 
11. Dağcılık lisansı 
 
Kurs Sonucunda Sınav ve Değerlendirme Yapılacak Mıdır? 
Kursiyerler eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulur.  
1. Sınav 
- Yazılı 
- Test 
- Sözlü 
- Uygulamalı veya hem yazılı, hem de sözlü. 
2. Değerlendirme 
- İlgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılır (uygulamadan geçersiz not alan sporcunun 

başarısızlık nedeni kurs öğretim elemanı, antrenör ya da yürüyüş lideri tarafından ayrıntılı şekilde (delilleri 
ile birlikte) yazılı olarak Federasyona bildirilir.) 

- Derslerin sınavlarından en az 60 puan alınmalı. 
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Katılım, Belge ve Vize Ücretleri Nelerdir? 
Kursiyere yüklenecek ücretler Federasyon Yönetim Kurulunca her yıl yeniden belirlenir. 
Ödemeler: 
− Katılım ücreti 
− Belge ücreti 
− Vize ücreti 
 
 
Bu çalışma Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yayınlanan “Yürüyüş Liderliği 
Talimatı” ndan derlenmiştir. 
 

Mürşidin DEMİRCAN 
 
 
 

DİKKAT:  

TDF Yürüyüş Liderliği Eğitim Süreci adlı bu çalışmada yer alan bilgiler “Yürüyüş 
Liderliği Talimatı”nın geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel 
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Aktarılan bilgiler ile 
amacımız profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir.  

Bu çalışmada aktarılan bilgiler, kulüp faaliyetlerinde veya gerçek ve tüzel kişilerin 
faaliyetlerinde veya sporcuların kişisel faaliyetlerinde veya finansal ve/veya ticari 
kararlarda yegâne dayanak olarak kullanmaktan ziyade, TDF’ye müracaatla konuya 
hâkim profesyonel bir danışmana müracaat etmeniz tavsiye edilir. 


