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•Serbest Tırmanış
•Geleneksel (Trad) Tırmanış
•Spor Tırmanış 
•Üsten emniyetli (Top-Rope) Tırmanış
•Solo Tırmanış
•Free-Solo Tırmanış (İpsiz Tırmanış) 
•Bouldering (Kısa Kaya) 
•Yapay Tırmanış

KAYA TIRMANIŞ ÇEŞİTLERİ
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Bu tırmanış stilinde,tırmanıcı sabit emniyet noktaları(bolt) 
yerine,kaya üzerindeki çatlak,delik v.b. noktalara 
yerleştirdiği emniyet aletlerini kullanır.

Serbest Tırmanış
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Tırmanışçının, emniyet aletlerini 
kendisinin yerlestirdigi serbest 
ve/veya yapay tırmanış türüdür. 

Geleneksel Tırmanış
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Serbest Stil'den tek farkı emniyet 
aletlerinin (takoz, sikke vb aletler 
yerine boltların) daha önceden 
rotaya yerleştirilmiş olmasıdır. 

Spor Tırmanış
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Üstten Emniyetli (Top-Rope) 
Tırmanış

Üstten emniyet kullanıldığı zaman, emniyetçiden gelen ip 
yukarıdaki sabit emniyet noktasından tırmanıcıya uzanır ve 
emniyetçi ipin boşunu alırken tırmanıcıda yükselir. 
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Solo Tırmanış

Tırmanışçı tek başına tırmanış yapar, kendi emniyetini 
kendisi alır.
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Alpin Spor Tırmanış

Emniyet noktaları spor tırmanıştaki gibi değil 
daha uzun aralıklarla yerleştirilmiş ve birkaç ip 
boyunda olan tırmanış şeklidir.

Free Solo Tırmanış

Tırmanıcının belirli bir hat üzerinde ya da kendi 
belirlediği rotada hiçbir şekilde emniyet noktası 
kullanmadan ipsiz bir şekilde tırmanmasıdır.
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Bouldering (Kısa Kaya) :

Free-Soloda olduğu gibi kısa kayada da sadece kaya tırmanış 
ayakkabısı ve toz torbası kullanılır.

Fakat free-solo çıkıştan en 
büyük farkı yere yakın bir 
mesafede yapılmasıdır. 

Tekniğin ve gücün 
geliştirilmesini sağlar.

Düşüşlerde korunmak için 
yerde özel yapım minderler 
bulunur.
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Serbest stilde tırmanılması mümkün olmayan uzun duvar 
çıkışlarında kullanılmaktadır. Yapay tırmanışta Fifi çengelleri, 
hook(çengel), ip, perlon merdiven(etriye) gibi malzemeler 
ayrıca serbest tırmanışta kullanılan malzemeler.

 

Yapay Tırmanış
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TEMEL MALZEMELER

•İpler
•Perlon, Ekspresbant
•Kaya tırmanış ayakkabıları
•Magnezyum tozu ve torbası
•Kask
•Emniyet kemeri
•Karabinler
•Emniyet aletleri
•Giyim malzemeleri



İPLER
● Statik İp
● Dinamik İp
● İkiz İp
● Çift İp
● Tek İp
● Yardımcı İp
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İPLER

İp, dağcılığın temelindeki bir malzemedir çünkü, sabitlendiği zaman 
tırmanılabilir veya iniş yapılabilir.
İp, tırmanışta bir etabın sizin becerinizi aştığı veya beklenmeyenin 
gerçekleştiği anda -ki bir basamağın kırılması veya düşen bir taşın 
çarpıp bayıltması halinde- sizi tutacak bir “emniyet ağı”dır. 
İp tek başına sizi koruyamaz; emniyet zincirindeki halkalardan 
sadece biridir. Diğerleri ise; düğümler, emniyet kemeri, ekspres 
bantlar ve karabinlerdir.
Günümüzde ise kernmantel(mantolu) ipler düzgün, örülmüş bir 
naylon kılıf içinde yer alan örülü ya da paralel naylon tellerinden 
oluşmuştur. Bu ipler UIAA tarafından onaylanmış tek tırmanış ipidir.
UIAA ( Union Internationale des Associations 
d’Alpinisme-Uluslararası Alpinizm Birliği) dağcılık malzemelerinin 
standartlarının belirlenmesinde tanınmış bir otoritedir.
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● Statik ipler; mağaracılık, kurtarma, sabit hat kurulumu veya 
ekspedisyon tırmanışlarında sıklıkla kullanılırlar. Esnek olmayan 
iplerdir.Tırmanışta kullanılmazlar.

● Dinamik ipler; tırmanışta kulllanılır ve esnektir.İpin iki ucundaki 3-5 
metrelik kısım daha rahat düğüm atıp ipe girmek ve kısa düşüşleri 
daha fazla esnetip yumuşatmak amacıyla, ipin kalan kısmından 
daha yumuşak imal edilmiştir. Tam tersi olanda vardır. Bunlarda 
üstten emniyetli(Top-Rope) tırmanışlarda kullanılır. “Yoyo etkisi” 
yaratmazlar.

● Satın almayı düşündüğünüz ipin üzerinde üretici firma etiketi, UIAA 
sınıflaması ve uzunluk, çap, esneklik oranı gibi çeşitli özellikleri 
olmalıdır. 



İkiz ip

Genelde 7.8 - 8.5 mm arasındaki çaplarda üretilmektedir. 
Tırmanış sırasında aynı anda aynı emniyet noktasından 
geçerek birlikte kullanılır. Biri zarar gördüğünde diğeri iniş 
için kullanılır. Çift ipten hafif tek ipten ağırdır.
Düz hatlarda tercih edilir. Bizde ise buzul tırmanışında. 
Sembolü daire içinde iki birbirine geçmiş çemberdir.
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Çift İp
Genelde 8.5-9 mm arası çapta üretilmektedir. Tırmanırken ilk 
ara emniyet noktasından beraber geçirilir. Daha sonrasında 
sadece bir tanesi kullanılabilir. Duvar tırmnışlarında ve alpin dağ 
koşullarında tercih edilir. Sembolü daire içinde ½ kesiridir.

Tek İp
9.4 ile 11 mm arasındaki çap kalınlıklarında üretilir. 
Sportif kaya tırmanışı, antrenman veya basit bir ip kontrolü 
istediğinizde tercih edebilirsiniz. Daire içindeki 1 rakamı o ipin 
tek ip olduğunu ifade eder.
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YARDIMCI İP
 

•Çapları daha küçük olan iplerdir.

•Bu ipler emniyete yardımcı olarak  prusik halkası , takoz veya hex 
ipi, istasyon eşitlemesi, arabant gibi amaçlarla kullanılabilirler.

 
PERLON  

•Çeşitli genişliklerde, boylarda, dikişli ve dikişsiz olarak üretilirler

•Emniyet noktalarını birleştirmeye , ekspresbant oluşturmaya, 
emniyet kemerimiz yoksa emniyet kemeri yapmaya yarar.
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İpin Korunması, ömrü ve Bakımı
•Üretici bilgisi

– Raf ömrü / Kullanım sıklığına göre ömür
•Sıcak / Güneş etkenleri
•Kimyasallar
•Üzerine basmak / Sigara / Çamur gibi etkenler
•Tırmanış sırasında keskin kenarlara sürtünme
•İp torbası kullanmamak
gibi nedenlerden ötürü ipin ömrü kısalır ya da uzar.
BAKIM
 İpler ılık su ve yumuşak bir sabunla sık sık 
yıkanmalıdır. 17



TEMEL KAYA TIRMANIŞI
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Günümüzün dağcılık ipleri 7.8 ile 11mm olan çap aralığında 
üretilmektedirler. Bu ipler statik olarak 1450kg ile 2450 kg çekere 
sahiptir. 

Dry / Semi Dry / Standart
Manto _ Sıkı / Gevşek

11/2

Esneme Oranları
•Tek ve ikiz %8
•Çift %10
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KAYA TIRMANIŞ AYAKKABILARI

Taban lastiği Kauçuk taban daha iyi bir sürtünme, daha 
yapışkan bir taban için geliştirilmiş özel bir bileşimdir.
vibram taban diye geçer.
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GİYİM MALZEMELERİ

Tırmanış yaparken hareket özgürlüğü sağlayan kıyafetler olmalı. Tırmanışa özel 
pantolonlar mevcuttur. Bacak arasında ağ olan ve daha esnek yapıya sahip.

MAGNEZYUM TOZU

Elin terleyip kaymasını engeller. 
Küp, toz ya da top şeklinde olabilir.

MAGNEZYUM TORBASI

Elin rahat girebileceği boyutlarda olmalı
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KASK

Tırmanış ya da emniyet alma eylemleri sırasında bizi alabileceğimiz darbelere 
karşı koruyan bir tür başlıktır.



TEMEL TIRMANIŞ BİLGİLERİ
22

KASK ALIRKEN !

•UIAA (Uluslararası Alpinizm Birliği) onaylı olmalı.

•Kesinlikle diğer sporlar için üretilmiş kaskları almamalısınız.

•Ayarlanabilir olması önemli.

•Havalandırma deliklerinin ve kafa feneri için askılarının 
olması da diğer önemli noktalardır.
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EMNİYET KEMERİ

Çeşitleri: 

•Fullbody Emniyet Kemeri

•Alt Emniyet Kemeri (oturak kemeri)

•Üst Emniyet Kemeri (Göğüs kemeri)
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Emniyet Kemeri, kalça kemiği çıkıntılarının biraz üstünde kalacak şekilde 
üstünüze oturur ve olası bir düşmenin kuvvetini tüm kalça kemiğine yayar.

EMNİYET KEMERİNDE DİKKAT EDECEĞİMİZ NOKTALAR

•Üzerimize uymalı, ne bol ne de sıkı olmalı. 

•Bel ve bacak kolonları ayarlanabilmelidir. Bu sayede değişik kalınlıktaki 
giysilerle çeşitli hava koşullarında kullanılabilir.

•Kalın, yumuşak  bel ve bacak kayışları ipte rahat 
dinlenmemizi sağlar. Ayrıca askı istasyonlarında da 
rahatlık sağlar.

•İki yanda malzeme askıları olmalı
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KARABİNLER

Şekillerine göre karabinler:

•Oval Karabinler 

•D Karabinler

•Asimetrik D Karabinler

•Armut Şeklindeki Karabinler(HMS)
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Kapı şekillerine göre karabinler:

•Düz Kapı

•Eğik Kapı

•Tel Kapı

•Kilitli Kapı (ya da Kilitli Karabin)
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Emniyet alma ve ip inişi araçları

•Tüp biçiminde olanlar (ATC)
•Sekizliler
•Yarı Otomatik olanlar (PETZL GriGri)
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 DÜĞÜMLER

Düğümler, ipi çok sayıda özel amaç için kullanılmasını sağlar.
Kendinizi ipe bağlanmanıza, iki ipi iniş için birbirine bağlamanıza, 
ipe tırmanmak için ip ve perlonları kullanmanıza ve bunlar gibi daha 
bir çok işlevin yerine getirilmesine yardımcı olur.

Düğümler  kullanılış amaç ve yerlerine göre çeşitlenir.
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 DÜĞÜMLERİN ÇEKER ORANLARI

DÜĞÜM ÇEKER (%)
DÜĞÜMSÜZ İP 100
SEKİZLİ 75-80
BULİN 70-75
ÇİFTE BALIKÇI 65-70
TAM KAZIK 60-65
KÖRDÜĞÜM 60-65
PERLON DÜĞÜMÜ 60-65
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Sekizli düğümü

Sekizli düğümü ağırlık bindikten sonra istenildiğinde çözülebilecek 
kuvvetli bir düğümdür. 

Açık sekizli düğümü; ipin tek ucu ile emniyet kemerine bağlanmak için 
kullanılan düğümdür.

Çifte açık sekizli; bu düğüm üç kişilik bir
ip ekibinde ortadaki dağcı tarafından
emniyet kemerine bağlanmak için
kullanılır. ip ucu karabin ile sabitlenir.
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Çifte balıkçı 

      İp inişi yapılmadan önce, iki ayrı ipi birbirine bağlamak için 
      en güvenli ve tavsiye edilecek düğümdür.

Düğüm atıldıktan sonra güvenlik olarak iplerin 
boşta kalan uçları birer stop düğümüyle sabitlenmelidir

Perlon düğümü  
       İki perlonun ucunu birbirlerine bağlamada kullanılır.
      Bu düğüm zaman içinde açılabileceği için düğümün sıkılığından ve 
düğümden çıkan perlon uçlarının en az 6 cm kadar uzun olduğundan 
emin olun.
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Prusik düğümü  
 
  Yardımcı ip kullanılarak ana ipin çevresinde birkaç kere sarılarak 
atılır.

Prusik ipinin üzerinde yük yokken prusik düğümü gevşektir. 

Üzerine yük bindiği zaman ise prusik düğümü sıkışarak
 ana ipi sıkar ve sürtünmeden dolayı yükü tutar.
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SPOR TIRMANIŞTA EMNİYET ALMA

EMNİYET ALMA

Top-Rope emniyette emniyetçi, tırmanıcı tırmandıkça ipin boşunu 
alarak tırmanıcının kendini güvende hissetmesini sağlar. Bu 
emniyet şeklinin amacı zaten kişinin kayaya alışmasını sağlamaktır.
 
Basit bir emniyet sisteminde 3 önemli bileşen vardır: 

• yükü çeken istasyon, 
• ipi tutan emniyetçi, 
• emniyet aleti, düşüşün yarattığı kuvveti azaltacak sürtünme 

sistemi diyebiliriz.
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İstasyon: Emniyet almakta ve ip inişlerinde kullanılan sabit emniyet 
noktalarından oluşan, yük çekebilecek güvenlik sistemidir. 
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EMNİYETÇİ
 

•İpi hiçbir zaman bırakmaz.

•Düşüşü durdurmaya hazırdır.

•Gözünü tırmanıcıdan ayırmaz. Çok dikkatlidir.

•İpteki boşluğun her zaman olması gereken emniyetli seviyede kalmasını 
sağlar.

•Tırmanıcı ile daima iletişimde olur.
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İp İnişi

İple iniş sistemi dört temel unsura sahiptir; 
•İp 
•istasyon
•ipe sürtünme sağlayan yöntem
•iple inen dağcı

Bu unsurlar eşit derecede önemlidir ve birbirleriyle 
bağıntılı olarak çalışmazsa sistem işlemeyecektir.

İniş sırasında kontrolün kaybedilldiği durumlarda 
kötü bir sonuçla karşılaşmamak için ekstra emniyet 
olarak pursik ipi kullanılmalıdır

İniş sistemlerini aletli sistemler ve geleneksel 
sistemler olarak ikiye ayırabiliriz



İSTASYON TOPLAMA
Rotayı tamamlayıp istasyona ulaştıktan sonra kendimizi 
istasyona kapalı perlonla emniyete alırız. Sonrasında 
emniyetçiden ipi boş vermesini isteriz. Ve yeteri kadar ip 
çekip aşağıdan gelen ip kayadan dışarı doğru yani bizim 
ipimiz yukarıda kalacak şekilde geçirdikten sonra kapalı 
sekizli yaparak ucuna kilitli karabin takıp emniyet 
kemerimizdeki “yeşil” lupa takarız. Aşağıda yaptığımız ilk 
sekizliyi çözüp ipin ucunu istasyondan çıkarırız. Bize ait 
malzemeleri alıp emniyetçiye sıkı almasını söyleyip güvende 
olduğumuzdan emin olduktan sonra kendimizi istasyona 
bağladığımız emniyet perlonunu çıkarıp emniyetçinin 
indirmesini isteriz.
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TIRMANIŞ TERİMLERİ
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Rota
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Lider tırmanış

•On Sight
•Flash- On Sight
•Red point
•Pink point 
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Üstten Emniyetli Tırmanış  (Top-Rope)

Düşüş miktarı 
>>
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▪ Kilit
▪ Engram:  Kas hafızası yani refleks  haline   gelen   öğrenilen   hareketlerdir.
▪ Statik Hamle, Dinamik Hamle 
▪ 3 nokta kuralı
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Emniyetçi ile tırmanıcı arasındaki komutlar
 

Boşu al veya ipin boşunu al: Tırmanıcının ipteki boşluğun alınmasını  
istemesi. 

Sıkı al : İpin boşunu al oturuyorum demek.

İstasyondayım ! Emniyetteyim : Lider tırmanıcının ip boyunca yaptığı 
tırmanışın , o esnada bittiğini ve kendisinin emniyette oldugunu bildirir. 

Taş ! : Tırmanıcının düşürdüğü taşları alttaki emniyetçiye veya alttakilere 
duyurma seslenişidir.
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Uygulama Eğitiminde Yapılacaklar

● Isınma
● Kask, emniyet kemeri giyinme, hazırlık
● Tırmanış:
● Sekizli düğümü
● ATC, HMS kullanımı
● Emniyet alma
● Tırmanıcıyı indirme
● İp inişi:
● Prusik düğümü
● ATC,HMS kullanımı
● İstasyon toplama:
● Perlon Düğümü
● Açık mağaracıyla toplama
● Kapalı mağaracıyla toplama
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              DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
                                       
                                         :) 

                                  Hazırlayan
                                GÜLAY YURT

                                            


