
                                      DOĞADA YÜRÜYÜŞ TEKNİKLERİ
*Yürümek çok küçük yaşlardan beri yaptığımız, uzun zamandan beri yürüyor 
olmanın etkisiyle de özel bir özen ve dikkat göstermediğimiz, artık otomatikleşmiş
bir harekettir. Ancak iş doğada yürümeye geldiğinde şehirde alışılmış yürüme 
tarzımız yetersiz kalacak hatta tehlikeli olacaktır.

*Dağ şartlarındaki yürüyüşlerde taşlar, kayalar, kar, buz, çamur içinde hareket 
ediyorsanız, (zaman zaman dik yamaçları çıkmamızın gerekmesi dahil) doğal 
ortamlarda yürürken tüm dikkatin ve düşüncenin yürüyüşe odaklanmasını
gerektirecektir.

*Yürüyüşün temel unsuru adım atmaktır. Bir adım, bir adım daha derken 
kilometrelerce yol alabilirsiniz. Ancak hemen hiç önemsenmeyen ve üzerinde 
fazlaca düşünülmeyen adım atma işleminin de bir tekniği vardır. Üstelik yüksek 
oranda güvenlik ve enerji tasarrufu sağlayan bir teknik…

*Yürüyüşçü attığı her adımda ayak kitleme tekniğini kullanmalıdır. Bu yönteme 
göre, birinci adım atılır, ayak yere sağlamca bastıktan sonra geride kalan ayak 
sürüklenircesine çekilir ve yukarı kaldırılır. Bu sırada öndeki ayak üzerinde tamamen 
yükselerek bacak dik hale getirilir. İlk bakışta yavaş ve uygulaması zor gözüken bu 
yöntem, kısa bir süre sonra refleks olarak yapmaya başlandığında büyük oranda 

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNÜN TARİHÇESİ
Trekking ve hiking en kısa anlamıyla doğa yürüyüşü demektir. Trekking 
daha uzun bir gece konaklamalı doğa yürüyüşü anlamındadır. Hiking 
ise günübirlik doğa yürüyüşü anlamına gelir. Daha çok dağlık 
bölgelerde ve ormanlarda yapılmaktadırlar.

Kaynak <http://www.dogadayasamak.com/2013/06/trakking-ve-hiking-nedir.html> 

Trekking doğa sporlarının en hafif kollarından biridir. Uzun ve yorucu 
yürüyüş anlamına gelir. Hiking ise günübirlik doğa gezisi anlamına 
gelir. Dilimize İngilizce'den geçen "trekking" sözcüğü İngilizce'de 
"doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı
kullanmaksızın yürüyerek aşmak" anlamına geliyor. Asıl anlamı ise" 
Güney Afrika'da kağnı ya da yaya olarak göç" demek.

Her yaştan insan Hiking yapabilir. Ülkemizde hiking’e uygun birçok 
bölge bulunmakta.

Hiking’de yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik 
gösterir. Orta dereceli bir parkur yaklaşık olarak 5-6 saat sürer. 
Kalabalık ve gürültülü şehir hayatından bir an olsun uzaklaşmak, 

Yer          Tarih Km Zorluk Süre Kişi Fotoğraf T/H

1 -  Gülağaç-Acıgöl-Narköy -Sofular Vadisi 21-22 Temmuz 2011 48 X4 = 192 28 2 Tıklayınız... T

2 -  Kireçlik-Gücünkaya-Mamasın 11.Eyl.11 33 X5 = 165 12 3 Tıklayınız... H

3 -  Uluırmak 12.Kas.11 10 X2 = 20 5 2 Tıklayınız... H

4 -  Selime-Belisırma-Ihlara 01.Haz.12 30 X3 = 90 11 2 Tıklayınız... H

5 -  Hasandağı Obsidyene Tırmanış 09.Ağu.12 5 X6 = 30 6 2 Tıklayınız... H

6 -  Tuz Gölü  ve  Hirfanlı 28.Ağu.12 13 X2 = 26 10 2 Tıklayınız... H

7 -  Akhisar-Kemerli Evler-Çanlı Kilise 31.Eki.12 18 X5 = 90 11 2 Tıklayınız... H

8 -  Doğantarla-Çeltik-Laleli 10.Mar.13 24 X3 = 72 10 3 Tıklayınız... H

9 -  Toki- Yağan-Taptuk Emre 01.Nis.13 27 X3 = 81 9 4 Tıklayınız... H

10 - Fatih-Hürriyet-Bağlı 14.Nis.13 30 X3 = 90 12 3 Tıklayınız... H

11 - Kalanlar-Kireçlik-Gücünkaya 13.May.13 20 X4 = 80 12 1 Tıklayınız... H

12 - Yunus Emre'nin Köyü Sarıkaraman - Kültepe Barajı Çevresi 20.May.13 11 X3 = 33 11 3 Tıklayınız... H

13 - Nora-Yenipınar-Ilısu-Ihlara-Belisırma-Selime-Aşıklıhöyük 6-7 Temmuz 2013 71 X6 = 426 30 1 Tıklayınız... T

14 - Antalya Kurşunlu Şelalesi ve Köprülü Kanyon 21.Tem.13 17 X5 = 85 7 2 Tıklayınız... H

15 - Fatih-Kireçlik-Gücünkaya-Mamasın-Çatalsu-Doğant-

Kızılkaya

28.Eyl.13 43 X6 = 258 12 1 Tıklayınız... H

16 - İvriz - Konya 29.Eki.13 6 X3 = 18 9 7 Tıklayınız… H

17 - Kalanlar-Sevinçli 18.Mar.14 20 X3 = 60 12 1 Tıklayınız... H

18 -Kurtuluş-Kırkkızlar-Sevinçli-Gücünkaya 13.Nis.14 23 X4 = 92 12 2 Tıklayınız... H

19- Fatih-Gücünkaya Sol 17.May.14 20 X5 = 100 10 1 Tıklayınız... H

20- Damsa Barajı - Göreme 21.Haz.14 12 X2 = 24 11 5 Tıklayınız... H

21- Mamasın Balık Avı 24.Tem.14 9 X3 = 27 14 3 Tıklayınız... H

22- Kargın-Helvadere-Yenipınar-DağEvi-Helvadere 07-08 Ağustos 2014 32 X6 = 192 25 1 Tıklayınız... T

23- Hasandağı Zirve 21.Eyl.14 19 X6=114 12 4 Tıklayınız... H

24-  Fatih-Baraj Sol 25.Nis.15 11 X5=55 10 2 Tıklayınız... H

25-  İzmir-Efes 31.May.15 10 X2=22 5 7 Tıklayınız... H

26-  Sağlık Kasabası-Bağlı Sazlığı ve Dağı 08.Haz.15 11 X4=44 9 3 Tıklayınız... H
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.515538211823040.1073741825.100001005974338&type=1&l=7d7cd7c54d
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.524412514268943.1073741827.100001005974338&type=1&l=d95ed7e9cf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.529257083784486.1073741828.100001005974338&type=1&l=0c404f93d7
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543327865710741.1073741831.100001005974338&type=1&l=b8969974dd
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543329215710606.1073741832.100001005974338&type=1&l=bddcbea6b5
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563015580408636.1073741835.100001005974338&type=1&l=aca47e1a11
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.599272340116293.1073741837.100001005974338&type=1&l=a6ad97d6e6
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688996124477247.1073741844.100001005974338&type=1&l=77f5d52629
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.697399493636910.1073741845.100001005974338&type=1&l=0e9a8e3bda
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.714848788558647.1073741846.100001005974338&type=1&l=e4ac61ff56
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.745397968837062.1073741855.100001005974338&type=1&l=041721f8cb
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751793528197506.1073741857.100001005974338&type=1&l=6ad0c6eb65
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.772249712818554.1073741862.100001005974338&type=1&l=55c767f18b
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.883527018357489.1073741874.100001005974338&type=1&l=1f90e21008
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904453019598222.1073741879.100001005974338&type=1&l=00d194a68f


*Yürüyüşçü attığı her adımda ayak kitleme tekniğini kullanmalıdır. Bu yönteme 
göre, birinci adım atılır, ayak yere sağlamca bastıktan sonra geride kalan ayak 
sürüklenircesine çekilir ve yukarı kaldırılır. Bu sırada öndeki ayak üzerinde tamamen 
yükselerek bacak dik hale getirilir. İlk bakışta yavaş ve uygulaması zor gözüken bu 
yöntem, kısa bir süre sonra refleks olarak yapmaya başlandığında büyük oranda 
enerji tasarrufu ve güvenlik sağlayacaktır.

*Yürüyüşün belli bir temposu olmalıdır. Ani hızlanmalar ve yavaşlamalar 
vücudunuzu zorlayacak ve erken yorulmanızı sağlayacaktır. Yürüyüşün yeni başladığı
sıralarda hızlı hareket ederek vücudunuzu boşuna zorlamayın. Hatta yürüyüş
başlangıcında iyice yavaş hareket ederek vücudun yürüyüşe uyum sağlayabilmesine 
imkan tanıyın. Böylece enerji kaybını da azaltmış olursunuz.

*Adımlarınızı kısa ve dengeli atın. Uzun ve temposuz adımlar sizi çabuk yoracaktır. 
Büyük çaba gerektiren bir adımdan sonra 5-10 saniye dinlenin. Herkesin belli bir 
yürüyüş temposu vardır. Temponuzu kendiniz belirleyin ve kimseye yetişmeye 
çalışıp kendinizi zorlamayın.

*En önemlisi ne kendinizle ne de bir başkasıyla yarışmayın. Önemli olan hedef 
noktaya erken varmak değil; zevk alarak, belli bir tempoda ve sürekli bir yürüyüş
gerçekleştirmektir.

*Yürüyüş sırasında "daha ne kadar yolumuz kaldı?" düşüncesiyle sıkça gideceğimiz 
bölgeye bakmamak ve sormamak morallerin bozulmaması için önemlidir.

*Yürüyüş sırasında baton kullanmak dengeyi korumayı kolaylaştırdığı ve 3., 4. 
ayaklar gibi görev yaparak yükün bir kısmını kollara aktardığı için enerji tasarrufu 
sağlayacaktır.

* Dik tırmanışlarda zemin kaygan ise çok fazla beklemeden ikinci adım atılmalıdır. 
Eğer ikinci adımı atmak için fazla beklerseniz bir miktar aşağı doğru kayarsınız. Böyle 
durumlarda mümkün olduğunca kaymayan yerlere basmaya özen göstermeli, 
heyecana kapılmadan, seri ama yavaş bir tempoyla bu bölge geçilmelidir.

*Verilecek mola sıklıkları ve süreleri fazla tutulmamalıdır. Sık ve uzun süreli molalar 
yerine dinleniyormuş gibi yavaş bir tempoyla yürüyün. Çok sık ve uzun süreli molalar 
vermek vücudunuzu soğutacak ve her mola sonrası vücudunuz kendinizi dinlenmiş
değil daha yorgun ve isteksiz hissedeceksiniz.

*Çok sık ve uzun yemek molaları da  verilmemelidir. Yemek, enerji eldesinin devamı
için önemlidir ama bunu sık sık yemek molaları vererek değil, yürüyüş sırasında kısa 
molalarla enerji verici şeyler yiyerek sağlayabilirsiniz. Uzun yemek molası
verilecekse bu yürüyüşün hemen hemen yarısında verilmelidir. Yemekten hemen 
sonra dolu bir mide ile yapılacak yürüyüş sağlıklı değildir. Vücuda yediklerini 
hazmetmek için zaman verilmeli ve yürüyüşe yemekten sonra en erken yarım saat 
sonra başlanmalıdır. Yemek molasının hemen ardından dik bir eğime çıkmamak 
gerekir. Ayrıca molalarda kullanılmak üzere pantolon cebinde veya çantanın kolay 
ulaşılacak yerlerinde kağıt mendil, tuvalet kağıdı gibi acil durum malzemeleri 
bulundurulmalıdır.

*Molalarda vücudunuzu soğuğa karşı korumayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü ısı kaybı
oksijen tüketimini arttırır ve enerji kaybına neden olur. Isı kaybı vücudun soğuk hava 
ile teması, terleme, soğuk içecek ve yiyecek alımında oluşur. Isı kaybını engellemek 
için sıcak gıda alımına, soğukla temas eden bölgelerin kapatılmasına dikkat 
etmeliyiz. Molalar sırasında sıvı alımı ihmal edilmemelidir. Vücudun solunum, idrar 
ve terleme yoluyla kaybettiği sıvıların sürekli olarak yerlerine konulması şarttır.

*Taşlık kayalık ve kaygan bölgelerden yürürken tek sıra yürünmelidir.Taş düşmesi 
önemli bir risk olduğundan, taş düşme riski en az yerlerden ve tek sıra yürünmesi 
gerekir. Ekip başında ve sonunda bölgeyi en iyi tanıyan ve tecrübeli kişilerin 
yürümesinde fayda vardır. Ekibin 2. sırasında ise grubun en yavaş yürüyeni 
yürümelidir.

*Eğer karlı zeminde yürünüyorsa kayaların yanlarındaki karların daha yumuşak 
olduğu ve batma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Kayaların arasına ayak 
sıkıştırma sonucu kırılma burkulma gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Kar yürüyüşlerinde 
tek sıra yürümeli ve en önde iz açanın yorulmaması için sık sık değiştirme 
yapılmalıdır.

*Kazaların büyük bölümü inişte gerçekleşir. Çünkü dağcı daha yorgun olur ve denge 
sistemi çok sağlıklı çalışmaz. Acele edilmemelidir. Çıkışlarda burun saplama, 
inişlerde ise topuk saplama yöntemleri güvenli bir iniş için gereklidir. Dengeyi 
sağlamak için dizleri bükmek, öne eğilmek ve batonlar yardımcı olacaktır. Bu teknik 
rüzgarlı havalarda dengenizin sağlanmasını da kolaylaştıracaktır. İnişlerde en çok 
parmak uçları zarar görür bu yüzden ortopedik taban kullanmalı ve bağcıklar iyice 

Zorluk Derecesi 1 : Yürüyüş eğimi azdır. Yükselme yani çıkış çok az 
yapılmaktadır. Çıkışlar 100 mt.yi geçmez. Patikalar geniştir. Toplam yürüyüş
süresi 2 saati geçmez. Yürüyüşlere yeni başlayanlar ve sağlık problemleri 
olmayan herkes katılabilir.

Zorluk Derecesi 2 : Yürüyüş eğimi azdır. Toplamda 300 mt.yi geçmeyen 
hafif çıkışlar içerir. Zorluk derecesi 1 olan parkurlardan farkı genelde 
süresidir. Toplam yürüyüş süresi 3,5 saati geçmez. Birkaç hafif yürüyüşe 
katılmış herkese uygundur.

Zorluk Derecesi 3 : Yürüyüş eğimi artık artmaktadır. 500 mt.yi geçmeyen 
çıkışlar içerir. Daha dar patikalardan, bazen sık ormanlık alanlardan daha 
çarşak bölgelerden geçmek gerekebilir. Islak geçişlerde yoğunlaşmaktadır. 
Toplam yürüyüş süresi 5 saati geçmez. Yürüyüşler kondisyonu iyi olan ve 
yürüyüş deneyimi de olan herkese uygundur.

Zorluk Derecesi 4 : Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 700 mt.yi 
bulmaktadır. Patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan 
varsa daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. 
Toplam yürüyüş süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonu iyi olan 

bölge bulunmakta.

Hiking’de yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik 
gösterir. Orta dereceli bir parkur yaklaşık olarak 5-6 saat sürer. 
Kalabalık ve gürültülü şehir hayatından bir an olsun uzaklaşmak, 
doğayla baş başa bir gün geçirmek ve doğadaki güzellikleri grup 
arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenlerin uğraştıkları bir spor aktivitesidir. 
Amaç şehirde özlenen doğal yaşama bir gün olsun ayak 
uydurabilmektir.

Yürüyüş; özellikle sürekli oturarak çalışan insanlar için beden sağlığını
geliştiren doğal bir egzersiz sayılır. Dağlarda ya tepelerde yürünmediği 
sürece özel bir donanım ve bedensel bir zorlama gerektirmez.

Kalabalık Avrupa kentlerinin çoğunda da kent dışında yürüyüş yollan 
vardır. Düzenli ve daha sık yürüyenler çoğu kez derneklerde 
örgütlenirler. Bu dernekler yürüyüşü özendirmenin yanı sıra patika, 
doğal park ve güzel manzaralı açık alanların bozulmaması için çalışır, 
yürüyüşçüler için konaklama tesisleri açar, bilgi ve hizmet alış verişi 
yoluyla yürüyüşçülerin başka ülkeler de etkinlik göstermelerini 
sağlarlar.

Yürüyüş başka sporlara temel oluşturması ve bir antrenman biçimi 
olması açısından da önem taşır. Örneğin dağ tırmanışlarının önemli bir 
bölümünü yürüyüş oluşturur. Sırt çantasıyla yürüyüş ve kamp kurma, 
kayak krosu ve yön bulma sporları yürüyüşün önemli olduğu öbür spor 
dallandır. Genel pratikle kazanılabilen, fazla yorulmadan mesafe alma 
yeteneği, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüşü, her türden arazi gezisi gibi 
etkinliklerden alınan zevki de artırır.

Yürüyüş sporu 1980'lerden sonra Türkiye' de de gelişme göstermiştir. 
Özellikle büyük kentlerde yaşayan genç ve orta yaşlı birçok kişi kent 
çevrelerinde ya da yakın yörelerdeki kırsal alanlarda, kendiliğinden 
oluşan gruplar halinde yürüyüşler yapmaktadır. Daha örgütlü biçimde 
yürüyüş yapanlar ise Türkiye'nin doğal güzellikleriyle tanınmış dağlık 
ve ormanlık yörelerini seçmektedir.

Yürüyüş sporu kampçılıkla birlikte yapıldığında, gerekli giyecek, yiyecek 
ve kamp malzemeleri de bir sırt çantasında taşınır.

20. yüzyıl başlarında arabayla ya da bir günlük yürüyüşle 
varılamayacak doğa alanlarına ulaşma yöntemi olarak gelişen bu tür 
yürüyüşler, bedensel kondisyon ve pratiği, doğada yaşamı sürdürme 
ve kampçılık tekniklerinin bilinmesini, güvenliği ve rahatı sağlayabilen, 
taşınmaya uygun ağırlıkta malzemenin seçimini gerektirir. Ayrıca 
yürüyüş planlanırken yiyecek, su, arazi, iklim ve hava koşullarının göz 
önüne alınması gerekir. Sırt çantaları omuza asılır ve bazen beli ya da 
kalçayı saran bir kemerle desteklenir. Genellikle yağmur ve soğuk 
geçirmeyen türden giysiler kullanılır. Sırt çantasında köpükten, 
dakrondan ya da kuştüyünden yapılmış uyku tulumları, özel olarak 
düzenlenmiş, hafif tencere, tava ve ocaklar ile kurutulmuş yiyecekler 
ve konserveler de taşınır.
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sistemi çok sağlıklı çalışmaz. Acele edilmemelidir. Çıkışlarda burun saplama, 
inişlerde ise topuk saplama yöntemleri güvenli bir iniş için gereklidir. Dengeyi 
sağlamak için dizleri bükmek, öne eğilmek ve batonlar yardımcı olacaktır. Bu teknik 
rüzgarlı havalarda dengenizin sağlanmasını da kolaylaştıracaktır. İnişlerde en çok 
parmak uçları zarar görür bu yüzden ortopedik taban kullanmalı ve bağcıklar iyice 
sıkılmalıdır.

*Kısa molalarda çanta yere indirilmeden, çanta yere yatay duracak şekilde eğilerek 
veya ağırlığı yaslanılan bir ağaca vererek dinlenmek gerekir. Uzun süreden beri 
yürünüyorsa sırt çantasının bırakılıp yüklenilmesi büyük kuvvete ihtiyaç gösterir.
Eğer çanta indirilecek ise yere uzanıp ayakları yerden yukarı kaldırmak (mesela bir 
ağaca dayamak) faydalıdır. Kısa molalarda ayakkabı kesinlikle çıkarılmamalıdır çünkü 
ayaklar şişebilir ve ayakkabı vurabilir.

*Yürüyüş sırasında kesinlikle su içilmemelidir. Vücut hareket halinde tamamıyla 
ısındığından, içilecek su hemen ter ile dışarıya atılacak ve daha fazla susuzluk 
duyulacaktır. Su içmek yerine küçük bir dal veya birkaç çakıl taşını ağza almak 
tükürük salgısını attırarak susuzluk duygusunu azaltır. Yerleşmiş bir dağcı kuralına 
göre tırmanırken bir şeyler yemeli, zirveden aşağı inerken ise su içilmelidir.

*Çok sıcak havada limon yalamak, yüzü ve enseyi ıslatmak faydalıdır. Nemli bir 
mendili enseye koymak hem ferahlatacak, hem de güneşe karşı koruyacaktır.

*Yürüyüşlerde karşılaşılan temiz ve berrak kaynak suları için kırılmaz bardak taşımak 
faydalıdır.

*Yürüyüşlerde ne kadar yol kat edildiğini bulmak için ortalama hız hakkında bir bilgi 
sahibi olmak gerekir. Sırt çantasız ortalama hız, düzgün arazide 4.5-5 km/saat 
kadardır. Sırt çantası varsa bu 3.5 km/saat'e düşer. Arazi şartları da hızı
etkileyecektir. Sert olmayan kumlu yolda ortalama hız 2.5 km/saat civarında olup sık 
orman içinde bu 2 km/saat'e kadar düşer. Dağlık arazide yokuş tırmanırken ise hız 
yaklaşık 1.5 km/saat olur.

*Son olarak; kamptan yürüyüş yapmak üzere ayrılırken çadırınızı gerin, dışarıda eşya 
bırakmayın ve kampta kalan varsa mutlaka dönüş saatinizi söyleyin. Yanınızda 
mutlaka düdük bulundurun. Geceleme riskine karşı bivak bulundurun. Sisli 
havalarda pusula bulundurun ve gruptan kimsenin ayrılmamasına özen gösterin. Ve 
her şeyden önemlisi bilgi ve tecrübenizin yetersiz kaldığı noktalarda geri dönün.

ÖZETLE; YÜRÜYÜŞ TEKNİKLERİ ŞUNLARDIR:
1-Yürüyüş başlangıcında iyice yavaş hareket ederek vücudun yürüyüşe uyumuna 
imkan tanıyın
2-Belli bir tempoda yürüyün.ani hızlanmalar ve yavaşlamalar vücudunuzu zorlar ve 
yorulmanızı sağlar.
3-Adımlarınızı kısa ve dengeli atın.
4- Büyük çaba gerektiren bir adımdan sonra 5-10 saniye dinlenin.
5-Ne kendinizle ne de bir başkasıyla yarışmayın.
6-Yürüyüş sırasında "daha ne kadar yolumuz kaldı" düşüncesine kapılmayın..
7-Yürüyüş sırasında baton veya bir odun parçası kullanmak dengeyi korumayı
kolaylaştırabilir.
8-Dik tırmanışlarda zemin kaygan ise çok fazla beklemeden ikinci adım atılmalıdır.
9-Verilecek mola sıklıkları ve süreleri fazla tutulmamalıdır.
10-Sık ve uzun süreli molalar yerine dinleniyormuş gibi yavaş bir tempoyla yürüyün.
11-Molalarda vücudunuzu soğuğa karşı korumayı ihmal etmemelisiniz.
12-Molalar sırasında sıvı alımı ihmal edilmemelidir. 
13-Çok sık ve uzun yemek molaları verilmemelidir.
14-Vücuda hazmetmek için zaman verilip ,yürüyüşe yemekten en erken yarım saat 
sonra başlanmalıdır.
15-Taşlık, kayalık ve kaygan bölgelerden yürürken tek sıra yürünmelidir. 
16-Taş düşmesi önemli bir risktir,bu yüzden taş düşme riski en az yerlerden 
yürünmesi gerekir.
17-Eğer karlı zeminde yürünüyorsa kayaların yanlarındaki karların daha yumuşak 
olduğu ve batma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır.
18-Kar yürüyüşlerinde tek sıra yürümeli ve iz açanın yorulmaması için sık sık 
değiştirme yapılmalıdır.
19-Çıkışlarda burun saplama, inişlerde ise topuk saplama yöntemleri güvenli bir iniş
için gereklidir.
20-İnişlerde en çok parmak uçları zarar gördüğünden ortopedik taban kullanmalı ve 
bağcıklar iyice sıkılmalıdır.
21-Yanınızda mutlaka düdük bulundurun.
22-Sisli havalarda pusula bulundurun ve gruptan kimsenin ayrılmamasına özen 
gösterin.
23-Ve her şeyden önemlisi bilgi ve tecrübenizin yetersiz kaldığı noktalarda geri 
dönün.

Zorluk Derecesi 4 : Yürüyüş eğimi fazlalaşmaya başlar. Çıkışlar 700 mt.yi 
bulmaktadır. Patikalar iyice bozuktur, bazı yerlerde yoktur. Ormanlık alan 
varsa daha sık olmaktadır. Daha kayalık ve çarşak arazide yol alınmaktadır. 
Toplam yürüyüş süresi 6,5 saati geçmez. Sportif ve kondisyonu iyi olan 
kişilere uygundur.

Zorluk Derecesi 5 : Yürüyüş eğimi artık zorlu ve fazladır. Çıkışlar 1000 mt.yi 
de geçmeye başlar. Sert yapılı, taşlık, kayalık ve patikasız alanlardan 
gidilmektedir. Ormanlık alanları oldukça zorludur. Islak geçişler de 
mevcuttur. Rehberin oldukça deneyimli olması gerekir. Toplam yürüyüş
süresi 8 saati bulmaktadır. Teknik çıkışlar içermemesine rağmen bu zorluk 
derecesi yüksek yürüyüş sportif, tecrübeli ve kondisyonu iyi deneyimli 
yürüyüşçüler için uygundur.

Zorluk Derecesi 6 : Bol eğimli, çıkışları ve inişleri fazla olan, çıkışları 1500 
mt. yi bulabilen, uzun süreli rota takibi gerektiren. Zorlu arazi şartlarında 
ilerlenen yürüyüşlerdir. Gerektiğinde konaklama yani kamp 
yapılabilmektedir. Yürüyüş süresi 8 saat ve üzeri olmaktadır. Deneyim, 
dikkat, kondisyon, bilgi ve disiplin gerektirir.

Alıntı : TDF

MALZEMELER

Çok derin açıklama ve detaylara girmeden Trekking sporunda 
kullanılacak malzemeleri bir tanıyalım. Daha fazla bilgileri doğa sporları
ile ilgili faaliyet veren kuruluşların, derneklerin sitelerinde ve piyasadaki 
eğitim kitaplarında bulabilirsiniz.

Her faaliyetin, her sporun kendine göre malzemeleri vardır. Bu 
malzemeleri mevsim ve bölge gözetmeden olmazsa olmazlar, mevsim 
ve yere göre de gerekecek malzemeler olarak ayırarak kullanırız.

Malzeme seçiminde dikkate alınması gereken önemli husus; 
malzemelerin maksada uygunlukları, çok amaçlılıkları, sağlamlıkları ve 
hafifliklerinin göz önünde bulundurulmasıdır.

Malzemelerde doğru olanı kullanmak kadar akılcı olarak da seçim 
yapmak gerekir.

Trekkingde öncelikli malzeme giyimdir. Bunun nedeni yürüyüşte en 
önemli şeyin vücut sağlığı olduğudur.Vücut sağlığını bozmayacak 
rahatlıkta ve ferahlıkta giyim malzemeleri gereklidir.

Trekking de konaklama, yani kampta yapabileceğimiz için kamp 
malzemeleri de gerekmektedir.Açıklamasını yaptığımız tüm kamp 
malzemeleri kampçılığın temel ABC malzemeleridir.

Standart malzemeler olarak ele aldık ancak konfor isteğinize ve 
şartlarınıza göre çeşitlendirmek sizin elinizde. Kitabın sonunda tam liste 
verdik faydalı olacaktır.

Şimdi önem sırasına göre malzemelerimizi tanıyalım.

Standart ( Olmazsa Olmaz ) Malzemeler :

* Bu malzemeler olmadan doğada yürüyüşe çıkmayın ve bu 
malzemeleri kullanmakta ustalaşın.

1. Yürüyüş için ortopedik, ayağa ve yere iyi tutunan yürüyüş botu 
( mevsime göre bot seçilmelidir. )

Yazlık botun çok iyi havalandırma sağlaması, bileği koruması ama hafif 
ve yumuşak olması gerekir. Gore-Tex botlar yazın uygun değildir, botun 
tozdan ve kirden özel membranı zarar görür. Güneşin zararlı ışınları da 
Gore-Tex astar için zararlıdır.

En iyi yazlık trekking botları cordura kumaş ve süet deri olarak 
üretilenlerdir. Kışın yapılacak yürüyüşlerde kullanılacak botların da suya 
dayanıklı, tabanları sağlam ve dişli olması tercih edilmelidir. Gore-Tex 
botlar tercih edilmelidir. Pahalı  bulanlar deri botlarını Wax’layarak su 
geçirmez hale getirebilirler.
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2. Su şişesi veya matarası ( alüminyum olmalı )
Yanınızda taşıdığınız su bitebilir, temiz bir su kaynağı bulduğunuzda 
sağlam bir su kabına ihtiyacınız olacaktır. Her zaman bir matara sahibi 
olmak pet şişe ile su götürmekten daha iyidir. Pet şişenin kendini çöp 
gibi göstermek ve attırmak özelliği bilinen bir gerçektir.

Size tavsiyem plâstik veya alüminyum askeri mataraları kullanmayın. 
Boş halde bile ağır olurlar. En iyi seçim, SIGG marka veya muadili 
alüminyum su şişeleri ile NALGENE marka koku yapmayan ve extreme 
ısı farklılıklarına dayanıklı Lexan plâstikten yapılmış geniş ağızlı su 
mataraları olacaktır.

3. Düdük
Gruptan kopabilirsiniz, kaybolabilirsiniz, bir yere yuvarlan ıp bir yerinizi 
yaralayabilirsiniz. Ne ile diğer yürüyüşçüleri uyarıp, yerinizi belli 
edeceksiniz? Düdüğün tiz sesi sizin sesinizden üstündür ve daha 
uzaklardan duyulabilir. Bulabilirseniz bir tarafı termometreli bir tarafı
pusulalı modelleri tercih edin ve düdüğünüzü kesinlikle bir iple 
boynunuza veya gömleğinizin düğmesine asın, asla da kaybetmeyin.

4. Çakı
Her zaman gerekli olmaktadır. Hayatta kalma durumuna girildiğinde bir 
çakı ile barınak yapılabilmekte ve bir geyik bile avlanabilmektedir. 
Tercihiniz daima av çakısından veya bir doğa sporcusu için daha da iyisi 
çok maksatlı penselerden yana olsun.

5. Pusula ( büyük veya küçük fark etmez )
Basit bir yürüyüşte yürüyüşe hangi istikametten başladığınızı bilmeniz 
gerekir. Yönünüzü muhafaza etmek için gereklidir. Tam bir pusula 
almak istiyorsanız, tercihiniz her zaman SILVA tip veya mercekli askeri 
pusulalar olmalıdır. Pusulasız doğa sporcusu olmaz.

6. Şapka
Yaz/Kış gereklidir. Bir şapka ile güneşin altında en az iki saat daha fazla 
kalabilirsiniz. Çok soğuk bir ortamda da ısı kaybınızı asgari düzeyde 
tutabilirsiniz. Geniş kenarlı şapkalar Yaz/Kış idealdir.

7. Ateş başlatıcı malzeme ( kibrit, çakmak, varsa magnezyum çubuğu 
v.b. )
Yürüyüşte suya düştünüz, hava güneşli ama esinti fazla veya akşam 
karanlığında kayboldunuz. Ateş en büyük kurtarıcıların başında gelir. 
Suya dayanıklı veya ıslanmaya karşı önlem alınmış malzemeler kullanın. 
Normal bir kibriti balmumuyla veya üzerine mum eriterek su geçirmez 
hale getirebilirsiniz.

8. Rüzgârlık veya yağmurluk
Molalarda terli halde esintide kalabilirsiniz, böyle bir durumda bir 
rüzgârlık hayat kurtarıcı olacaktır. Hava bir anda döner ve sağanak 
verebilir, yanınızda getirdiğiniz yağmurluk hele hele en iyisi bir panço 
sizi koruyacaktır. Pançolar çadır olarak bile işlem görebilir. Doğada 
garanti diye bir kelime yoktur. Garantinizi siz sağlamaya çalışın.

9. Sırt çantası
Yazın daha ufak, kışın biraz daha büyük çanta kullanılır. Yazın içine 
koyulacak malzeme miktarı kışa göre biraz daha az olduğu için 35 Lt. lik 
bir çanta yeterlidir. Kışın ise 40 Lt. den başlayan çantalar sağlıklıdır. 
Çantalarınızın yanlarında mutlaka su şişesi veya matara cebi olmalıdır. 
( Kamp malzemeleri bölümünde biraz daha detaylı açıklanmıştır )

10. Ek gıda ve İlk yardım kiti
Dönüş yoluna kadar yemeyi en sona bırakacağınız küçük bir konserve 
yeterlidir.

Ufak sıyrıklarda bile doğada enfeksiyon kapmak mümkündür. Mutlaka 
ufak bir ilk yardım paketi taşıyın. Yara bandı ve sargı bezi dahi kâfi 
gelmektedir. ( İlkyardım kısmında daha detaylı anlatılmıştır )

Mevsim ve Bölgeye Göre ( Gerekecek ) Malzemeler :

( Duruma ve ihtiyaca göre kullanılan malzemelerdir. )

1. Bere, eldiven, balaklava ( maske )
2. İç giyim
3. Orta giyim
4. Dış giyim

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR:
1- Kilo vermek amacıyla naylon vb. gibi giysiler vücuda sarılmamalı.
2- Sağlık sorunları olanlar ve 40 yaşın üstündekiler doktora görünmeden, yürüyüş
programına başlamamalı.
3- Diyabet, hipertansiyon ve diğer sistematik hastalığı bulunanlar sık sık doktor 
kontrolünden geçmeli.
4- Ciddi bir yemek sonrası hızlı ve ağır yürüyüşler yapılmamalı.
5- Yürüyüş öncesi ve sonrasında susuz kalmamaya dikkat etmeli.
6- İnce tabanlı ve makosen ayakkabılar ile yürüyüş yapılmamalı.
7- Çok sıcak havalarda ve saatlerde yürüyüşten kaçınmalı.
8- Bir sıkıntı hissedildiğinde yürüyüşe inatla devam etmemeli.

İŞTE, YÜRÜYÜŞÜN 24 FAYDASI:
1-Yürüyüş, kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştirir, 
kalp-damar ve beynin damarsal hastalıkları riskini azaltır.
2-Kalp kası dâhil, vücut kaslarını kuvvetlendirerek, daha etkin çalışmalarını sağlar.
3-Her bir kasılmada kalbin pompaladığı kan miktarını artırarak, istirahattaki kalp atım 
sayısını (nabzı) azaltır.
4-Egzersiz ve stres durumunda arteriel kan basıncında (tansiyonda) oluşan 
yükselmeyi azaltır. 
5-Kan basıncını düzenler.
6-Kalp kasının yan damarlardan da beslenmesini destekler. Böylece kalbin ana 
damarlarında oluşacak tıkanıklıkların vereceği zararı azaltır.
7-Şişmanlık riskini azaltır.
8-Sindirimi kolaylaştırır.
9-Beyine oksijen sağlanmasını artırarak, zihinsel keskinlik ve yaratıcı düşünce 
potansiyelini yükseltir.
10-Lenfatik dolaşıma yardımcı olur.
11-Egzersiz sırasında ve sonrasında metabolizmayı uyarır.
12-Solunumsal kapasiteyi ve aerobik gücü artırır.
13-Büyümeyi ve travma sonrası toparlanmayı olumlu etkiler.
14-Kan yağlarının (trigliserid) düzeyini düşürür.
15-HDL/LDL (iyi huylu-kötü huylu kolestrol) dengesini düzenler.
16-Koordinasyona olumlu etki yapar.
17-Eklem ve kasların esnekliğini artırarak, bel ve boyun ağrılarını hafifletir.
18-Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini sağlar.
19-Dayanıklılığı artırır.
20-Yorgunluk duyumunu engeller.
21-Uykusuzluğu azaltır, rahatlamaya yardımcı olur.
22-Vücudun doğal keyif verici hormonu olan endorfinin salınımını artırır.
23-Yaşlanma sürecini geciktirerek, genç bir görünüm sağlar.
24-Moral, özgüven ve iyimserliği artırır.

Giyim Malzemeleri

• Bere
• Balaklava
• Şapka
• Yüz Maskesi
• Bandana
• Pantolon
• Şort
• Mayo
• Gömlek
• Kazak
• T-Shirt
• Uzun iç çamaşır (alt ve üst)
• Rüzgârlık
• Yağmurluk (alt ve üst)
• Dolgu malzemeli anorak
• Yelek
• Beş parmaklı iç eldiven
• Orta kat eldiven
• Dış kat eldiven
• Dağ ayakkabısı
• Yürüyüş ayakkabısı
• Çorap ve yedeği
• Tozluk
• Sandalet

Yürüyüş ve Kamp Malzemeleri

• Sırt çantası
• Günlük çanta veya bel çantası
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1. Bere, eldiven, balaklava ( maske )
2. İç giyim
3. Orta giyim
4. Dış giyim
5. Baton
6. Tozluk
7. Mayo, şort
8. Spor ayakkabısı, sandalet
9. Dudak kremi, güneş kremi
10. Güneş gözlüğü
11. Alın veya el feneri

Kamp Kurma Durumunda Kullanılacak Malzemeler :

Kamp malzemelerinin ABC ( temel ) listesini önem sırasına göre 
sıralayacak olursak;

1. Uyku tulumu
2. Mat
3. Sırt çantası
4. Çadır
5. Kamp mutfak seti
6. Kamp ocağı

Trekking Giyimi :

Doğa yürüyüşçüsü ve sporcuları aktivite süresince vücut ısılarını
dengede tutmalı ve korumalıdırlar. Vücudun Hipotermiye (vücudun 
aşırı soğuması) ve Dehidrasyona (vücudun aşırı su kaybı) uğramasına 
izin vermemek gereklidir.Ani değişen hava şartlarına çabuk tepki 
göstermek gerekir.Bu yüzden özellikle doğa sporları ile ilgilenenler 
giyimlerini katmanlar halinde uygulamaya dikkat etmelidir. Bu tarz 
giyim vücut için regülatör görevi görecektir. Önem sırası içten dışa 
doğrudur.

İçten dışa doğru katmanlar halinde giyinmesinin nedeni; Vücut ısısı
yükseldikçe kademe kademe soyunarak yükselen ısıyı azaltmak ve 
terlemeyi kontrol altına almak, vücut ısısı düştükçe de kademe kademe 
giyinerek düşen ısıyı yükseltmek ve soğumayı kontrol altına almaktır. 
Sonuçta vücut ısısı dengede tutulmaya devam edilmiş olacaktır. İç 
çamaşırı üzerine giyilmiş kalın bir kazağı terlediğinizde çıkarmanız 
gerektiğinde çok çabuk üşüyeceksiniz ve tekrar giymek zorunda 
kalacaksınız, tek katınız bu olduğu sürece hastalık peşinizden ayrılmaz.

Ancak ince ama fazla katlar halinde giyindiğinizde ısınızı istediğiniz gibi 
dengeleyebileceksiniz.

Doğada giyimimizi iki duruma göre daha ayarlayabiliriz; Birincisi 
“Hareket Halinde Giyim”, ikincisi “Mola Anındaki Giyim” Vücudumuzun 
yürüyüş sırasındaki ısınmasından dolayı teleme ve yorgunluk oluşur. 
Bunu kontrol altına alacak bir giyim tekniği uygulamamız gerekir. Buda 
katları teker teker çıkarmaktır.

Molalarda da, kan dolaşımımız yavaşlayacağı için vücut ısımız süratle 
düşmeye başlar burada da bunu önlemek gereklidir. Çıkardığımız katları
teker teker giymek gerekir.

İç katman giyim, orta katman giyim ve dış katman giyim olarak üç kısma 
ayrılır. Katmanları inceledikçe daha detaylı anlayacaksınız.

İç Katman Giyim : Ana kattır. Vücudumuzu kuru tutacak asıl katman 
budur. Son derece sağlıklı iç giyimi kullanmamız gerekir. Önemli olan iç 
katman giyimin ter buharını vücuttan uzaklaştırarak, vücudun kuru 
kalmasını sağlamasıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta iç 
giyimin vücudumuzu sıkmayacak ama saracak şekilde uygulanmasıdır. 
Bundan da sebep, teri daha çabuk vücuttan uzaklaştıracak şekilde tene 
temas etmesi gerekliliğidir. İç giyime; İç çamaşırları ve bunların üzerine 
içlik dediğimiz uzun kollu ve paçalı giyim girmektedir. İç 
çamaşırlarınızda sentetik kullanacaksınız anti-alerjik olanları tercih 
edin. İçliklerinizde de özel üretilmiş sentetik ürünler kullanmaya dikkat 
edin.

Orta Katman Giyim : Vücudumuzu sıcak tutacak katmandır. Isı
yalıtımı ve temiz kuru hava sirkülasyonu yüksek olmalıdır. Sık kullanılan 
adı Polar olan Fleece kumaş veya sentetik yün karışımı kumaştan 
giyimler tercih edilmelidir. Islandıkları zaman ısı yalıtım özelliklerini 

• Sandalet

Yürüyüş ve Kamp Malzemeleri

• Sırt çantası
• Günlük çanta veya bel çantası
• Batonlar
• Hedik
• Tur Kayağı, tur ayakkabısı, foglar
• Çadır
• Çadır tamir seti
• Kazıklar, kar kazıkları ve plakaları
• Kar fırçası
• Kar küreği
• Bivak torbası
• Uyku tulumu
• Uyku tulumu iç astarı
• Şişme veya kapalı hücreli köpük mat
• Şişme mat tamir seti
• Isıtıcı toz
• Fener veya alın feneri
• Yedek pil
• Yedek ampul
• Mumluk ve mumlar

Teknik Malzemeler

• Kazma
• Buz çekici
• Kaya çekici
• Krampon ve anahtarları
• Emniyet kolonu
• Kask
• Tırmanış ipi
• İp torbası
• Karabinalar ve diğer emniyet ekipmanı
• Kişisel iniş, emniyet alma malzemeleri
• Buz vidaları ve deadman
• Çığ sondası
• Kaya tırmanış ayakkabısı

Temizlik Malzemeleri

• Diş macunu ve fırçası
• Tuvalet kâğıdı
• Havlu
• Sabun
• Kişisel temizlik malzemeleri

Mutfak Malzemeleri

• Tencere, tava seti
• Çatal, kaşık, bıçak
• Plastik bardak
• Bulaşık yıkama bezi
• Tuz, baharat ve şeker kapları
• Sıcak içecekler
• Ambalajlanmış yiyecek
• Vitamin hapları
• Elektrolit tabletleri veya tozu
• Termos
• Su şişesi ve kılıfı
• Su bidonu veya torbası
• Su dezenfekte tabletleri
• Su filtresi
• Ocak
• Ocak tamir takımı
• Ocak rüzgarlığı ve altlığı
• Benzin şişesi veya ocak kartuşu
• Sudan etkilenmeyen kibrit
• Çakmak

Diğer Malzemeler

• Güneş gözlüğü ve yedeği
• Fırtına gözlüğü
• Güneş yağı
• Dudak kremi
• Böcek savıcı
• Çakı
• Harita
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Orta Katman Giyim : Vücudumuzu sıcak tutacak katmandır. Isı
yalıtımı ve temiz kuru hava sirkülasyonu yüksek olmalıdır. Sık kullanılan 
adı Polar olan Fleece kumaş veya sentetik yün karışımı kumaştan 
giyimler tercih edilmelidir. Islandıkları zaman ısı yalıtım özelliklerini 
çabuk kaybetmeyen malzemelerdir. Vücuda sıkmayan, rahat ve bol 
şekilde giyilmesi hem kan dolaşımı açısından, hem de ısı yalıtımına katkı
açısından gereklidir. Polar tip kazaklarda fermuarlı olanları tercih edin. 
Fazla ısındığınızda çıkartmadan sadece önünüzü açmanız bile şaşılacak 
kadar fark ettirecektir, polar malzemenin özelliğini daha iyi anlamanızı
sağlayacaktır.

Yazın yapılacak yürüyüşlerde de kalın keten kumaştan safari tip gömlek 
ve pantolonları tercih edin.

Dış Katman Giyim : Vücudumuzu rüzgârdan, alt giyimimizi de 
ıslaktan koruyacak giyimdir. Su ve rüzgâr geçirmeyen ama ter buharını
da dışarı veren, yani solunum yapabilen giyim tercih edilir. 
Yoğunlaşmaya neden olduğu için Nylonu sadece sağanak yağışta 
kullanmaya tercih edin.

Örnek Yürüyüş Giyimleri :

İlkbahar ve Sonbahar Mevsiminde ;

- S-Shirt, polar anorak, sentetik pantolon, rüzgârlık, yağmurluk, şapka.

Yaz Mevsiminde ;

- T-Shirt, keten safari gömlek, keten/pamuklu safari pantolon, rüzgârlık, 
şapka.

Kış Mevsiminde ;

- S-Shirt, polar anorak, su geçirmez parka, yağmurluk, bere, eldiven.

Asla Kullanılmayacaklar :

1. Kot pantolon ( pamuklu olup çabuk ıslanır ve kuruması çok zordur ve 
sert olduğu için rahatsızlık verir )
2. Pamuklu çorap ( çabuk nem toplar ve zor kurur. Üşütmeye başlar )
3. Mokasen ayakkabı ( Komik ve sağlıksızdır )
4. Kalın yün kazak ( Fazla ısındığınızda çıkardığınız zaman üstünüzde 
başka bir şey olmayacaktır. Tek başına kalın bir yün kazak yerine birkaç 
kat ince giysi giymeniz daha doğru olandır )
5. Deri eldiven ( Çok su tutar ve kuruması zordur )

Giyimde Gereken Temel Özellikler :

- Hafif olması ve az yer kaplaması
- Sıcak tutması
- Az nemlenmesi ve kolayca kuruyabilmesi
- Ter buharını dışarı verebilmesi
- Rüzgar ve yağmura karşı koruyucu olması
- Rahat ve hareketleri kısıtlayıcı olmaması
- Giyilip çıkartılmasının kolay olması
- Aşınmaya dayanıklı olması

* Pamuklu kumaş çabuk nem toplar ve kuruması uzun sürer. Üşütür. Bu 
yüzden doğa sporlarının dışlanmış kumaşıdır.

* Doğa sporlarında kullandığımız kumaşlar genellikle; Meraklon 
(polypropylene), polyamid, polar ( Fleece ) ve yün olmaktadır.

Baton :

Kayakçıların ana malzemelerindendir ancak bugün daha değişik 
modellerde ( uzatılıp kısaltılabilen teleskopik ) üretilenleri artık 
dağcıların ve yürüyüşçülerin de sık kullandıkları destek malzemeleri 
olmuştur. Sırt çantalı veya sırt çantasız yürüyüşlerde, özellikle uzun 
mesafeli yürüyüşlerde yorgunluğu azaltan, vücudumuzun yükle olan 
ağırlını dengelemeye yardımcı olan ve artık gerekli olmaya başlayan bir 
yardımcıdır.

Yorulma durumunda dayanılan, travers geçişlerde ( yan yamaç 
yürüyüşü ) emniyet desteği veren, vücuda binen ağırlığı dağıtan faydalı
bir alet.

• Güneş yağı
• Dudak kremi
• Böcek savıcı
• Çakı
• Harita
• Pusula
• GPS
• Çığ sinyal cihazı (Ortovox, Pieps,vs.)
• Kâğıt, kalem
• Düdük
• Altimetre
• Termometre
• Dikiş seti
• Yardımcı ipler
• Yedek çanta tokası
• Sıkıştırma perlonları
• Dürbün
• Kimlik, para, telefon kartı, jeton
• Gerekli belgeler
• Telsiz ve pilleri
• İlk yardım malzemesi
• Survival malzemesi
• Özel ilaçlar
• Saat, radyo, walkman
• Fotoğraf makinesi ve film

Yapıştırma kaynağı <http://www.dogakolik.com/doga-yuruyusu/yuruyus-kampcilik-ve-
dagcilik-icin-genel-malzeme-kontrol-listesi/> 

Doğa sporlarında giyimin temel amacı sporcuyu soğuk, rüzgar ve ıslaklıktan 
koruyabilmektir. Ancak bu koruma gerçekleştirilirken giyim malzemelerinin bazı
temel niteliklere sahip olması şartı aranmalıdır.

Bu özellikler:
- Hafif olması ve az yer kaplaması
- Sıcak tutması
- Az nemlenmesi ve kolayca kuruyabilmesi
- Ter buharını dışarı verebilmesi
- Rüzgar ve yağmura karşı koruyucu olması
- Rahat ve hareketleri kısıtlayıcı olmaması
- Giyilip çıkartılmasının kolay olması

Doğa sporcusu içten dışa doğru tabakalar halinde giyinmelidir. Böylece kullanıcı
vücut ısısı artıkça soyunarak kademe kademe aşırı sıcaktan veya tam tersini 
uygulayıp giyinerek soğuk ve diğer dış etkenlerden (rüzgar, yağmur, kar gb.) kendini 
koruyabilecektir. Bu sistem yukarıda belirttiğimiz gibi katmanlardan oluşmaktadır. 
Her katman vücudun çıkardığı su buharını yani ter buharını, giyim malzemelerinde 
ıslaklık meydana getirmelerine izin vermeden dışarı vermelidir. Böylece kullanıcı iç 
ıslaklığın getirebileceği sorunlarla karşılaşmayacaktır. Sistem vücut buharını rahatça 
dışarı verebilirken dışardan gelebilecek ıslanma ve rüzgara karşı gerekli korumayı
sağlayacaktır.

Üst giyim için;
- Baş için- Yün sentetik karışımı veya fleece başlık
- En içe - Yün sentetik karışımı ( 70’e 30 gb. ) veya polypropilen iç giyim
- İkinci kat olarak - Yün kazak ve yün gömlek ( sentetik karışımlılar daha idealdir ) 
veya fleece mont
- En üst kat - Kaplamalı veya su tutma özelliği az olan sentetik karışımlı kumaştan 
yapılmış parka veya panço
- Eldiven - Yün, kaynatılmış yün, kaplamalı kumaştan üretilmiş dış eldiven

Alt giyim için;
- En içe - Yün sentetik karışımı ( 70’e 30 gb. ) veya fleece iç giyim
- İkinci kat olarak - Kadife veya kalın keten pantalon
- Çorap - Yün sentetik karışımı çoraplar

Yaz aylarındaki doğa yürüyüşleri için ince kumaş pantalon, tayt veya şort güneş
altındaki yürüyüşlerde faydalı olacaktır.

Doğada giyim iki ayrı durum için planlanmalıdır. Bunlardan birincisi yürüyüş
esnasında giyim, ikincisi ise durağan hallerde giyim.
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Yorulma durumunda dayanılan, travers geçişlerde ( yan yamaç 
yürüyüşü ) emniyet desteği veren, vücuda binen ağırlığı dağıtan faydalı
bir alet.

Kayak batonlarına çok benzer, farkı iç içe geçirilerek teleskopik özellik 
kazandırılmış olmasıdır. Bundan amaç sırt çantamızda gereksiz uzunluk 
yapmaması ve baton kullanılamayacak yerlerde uzunluğuyla engel 
teşkil etmesin diye taşıma kolaylığı sağlamaktır. Karbon oranı yüksek 
hafif alüminyumdan üretilmişlerdir. Kayak batonlarından biraz daha 
hafiftirler. Uzatılınca geçme noktaları sıkıştırılabilecek şekilde içeriden 
yiv ve setlendirilmiştir.

Uçları sert bir metal alaşımından ( en iyisi tungsten ), sap kısmı rahat bir 
kavrayış yapabilecek şekilde ergonomik ve avuç içi terlemede 
kaymayacak şekilde kaliteli sünger gibi bir malzemeden imaldir.

Özellikle, yüklü bir sırt çantası ile eğimi yüksek bir yamaç veya sırt 
çıkışında ( veya inişinde ) fazlaca güç sarf edilir ve kimi zaman yükün 
ağılığından dolayı denge bozulur.Yükün dengemizi bozması kaymalara, 
düşmeler neden olabilir.(Yürüyüşçü 65 kg.)+ (Sırt çantası 20 kg.)= 
toplam ağırlık 85 kg. olur.Bacaklarımızın (tahmini ağırlığını (2x10 kg.) 
hesaba katmazsak ) taşıyacağı üst vücut ve çantanın toplam ağırlığı
ortalama 65-70 kg.dır. 20 kg. ağırlığa sahip sırt çantası 1 saat sonra iki 
katı ağırlığa ulaşmış hissi verecektir. Bu da kasların yorulmasından 
kaynaklanmaktadır. Sonuçta bacaklarımıza 85 kg. toplam + 20 kg. hissi 
ağırlık= 105 kg.a ulaşan bir ağırlık yüklenecektir.

Bacaklarımız bu ağırlığı taşımaktadır ve her adım atışta tek bir bacak iki 
bacağa etki eden bu ağırlığı, kaldırılan diğer bacağın ağırlığıyla birlikte 
tek başına taşıyacaktır. Yani, tek bir bacağa düşen yük ortalama (105+
10)=115 kg. olacaktır. En ufak bir kaymada düşmek kaçınılmaz olacaktır 
ve sırt çantası ile düşmeler daha tehlikelidir.

Batonların Teknik Olarak Faydaları;

1. Toplam ağırlığı ( Yürüyüşçü + Yük ), kollarımız aracılığı ile dağıtacak 
ve yere aktaracaktır ( iki batonla takriben yükün 1/5 ağırlığını ) bu da 
önemli bir orandır.

2. Her adım atmada da yükün ağırlığının tek bacak üzerine kısa süreli 
binmesinde bacağa destek olacak yine yükün ağırlığını dağıtacak ve 
yere aktaracaktır ( iki batonla takriben yükün yine 1/5 ağırlığını ) yalnız 
bu sefer batonlara ve kollara daha fazla yüklenilecektir.
İniş daha acılıdır yükün ağırlığı en az 200 kiloya denk olacaktır. Burada 
batonlar toplam ağırlığın 2/5 sini karşılayacaktır. Ayrıca batonlar denge 
bozulmasında muhtemel düşme noktamıza dayanak olacaktır ( Dört 
ayaklıymışız gibi )

Ayrıca, ayakta dinlenme anında masaya dayanmış gibi batonlara 
yüklenerek, fevkalade fark edecek kısa bir dinlenme 
sağlanabilecektir.Bacaklarımızın taşıdığı toplam ağırlığın bu sefer de 3/5 
kısmını yere aktaracaktır. Yine çıkışlarda asılırcasına tutamaklarımız 
olacaktır.

Tozluk :

Özellikle kar içi yürüyüşlerde botumuzun içine kar girmesini ve 
pantolon paçamızın ıslanmasını engelleyen bir malzemedir.Tozluk 
çalılık ve fazla tozlu alanlarda da işimize yarar. Botumuzla pantolon 
arasında kalan bilek kısmını korur, içeriye çalı çırpı ve toz girmesine 
mani olur. Ayak bileğini çok az aşan sığ sulardan hızla geçmek şartıyla 
da yine botun içine su girmesini büyük oranda önler.

Su geçirmeyen, sık dokulu, cordura kumaştan mamul olanlarını tercih 
etmelidir. Gore-Tex kumaştan olanlar pahalıdır. Cordura kumaşa özel 
sıvılar sayesinde daha fazla su geçirmezlik kazandırılabilinir. Fermuarlı
olanlar arıza yapabilmektedir. Velcro / Amerikan Fermuar ( cırt bant ) 
olanlar tercih edilmelidir. Yıprandıkça değiştirilmeleri daha kolaydır.

Mayo - Şort :

Trekking yaparken ıslak geçişler dediğimiz dere, ufak nehir ve sığ
göletlerden de geçilebilir. Buralarda ( emniyetine ve derinlik durumuna 
göre ) yüzmek istenebilir. Yanınızda götüreceğiniz mayo ve şortunuz bu 
eğlenceyi, serinliği zevkle yaşamanıza olanak verecektir.

Spor Ayakkabı - Sandalet :

Islak geçişlerde ıslanacak botlarınızı doğal olarak yürüyüş sonrası

Doğada giyim iki ayrı durum için planlanmalıdır. Bunlardan birincisi yürüyüş
esnasında giyim, ikincisi ise durağan hallerde giyim.

Giyimimiz her iki duruma da uyum sağlamaya elverişli olacak şekilde 
oluşturulmalıdır.

Vücut yürüme sırasında kendiliğinden ısınır. Bu nedenle yürüyüş esnasında giyilecek 
malzemelerin kalın ve ısı yalıtıcı özelliklerinin fazla olmaması gereklidir. Aksi halde 
aşırı ısınma, bunun sonucunda da gereksiz yere terleme ve enerji kaybı meydana 
gelecektir. Bu şekilde yürüyüşe devam edilmesi halinde ise bir süre sonra bunalma 
ve aşırı yorgunluk ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamanın en iyi 
yöntemi ise yürüyüş esnasında vücut ısınızın artacağını düşünerek gerekli tedbirleri 
almaktır.

Sorunun çözümü çok kolaydır, üzerinizdeki fazla giysilerin kademe kademe 
çıkartılmaya uygun olması yeterli olacaktır. Fazla giysilerin çıkartılmasına 
vücudunuzun rahatça havalanıp aşırı terlemeyeceğiniz konuma ulaşılana kadar 
devam edilmelidir. Durgun ve güneşli havalarda en iç katmana yani iç giysilere kadar 
soyunulabilir. Bazen de ceket veya parkanızın önünü açmak bile yeterli 
havalandırmayı sağlayacaktır. Eğer üşümeye başladığınızı hissederseniz zaman 
geçirmeden tekrar ısı dengenizi kuracak şekilde giyinmelisiniz.

Durağan hallerde yani mola ve kamp yaşamında ise metabolizma yavaşlayacağı için 
vücudumuz daha az enerji üretecek bunun sonucunda da üşüme meydana 
gelecektir. Bunu engellemenin yöntemi ise üşümeyi durdurana kadar giyinilmesidir. 
Üşümeye izin vermek ve gerekli tedbiri almamak gereksiz yere ısı kaybederek 
fazladan enerji kaybına neden olacaktır. Gereksiz enerji kaybı ise performansınızı
kötü etkileyecektir.

GÖVDE GİYSİLERİ
1-İç giyim:
İç giyim malzemesi olarak ter buharını kolayca dışarı vererek ıslanmadığı ve çabuk 
kuruduğu için % 100 polypropylen, Capilen gibi özel dokuma kumaşlar veya ona 
yakın özellik gösteren yün sentetik karışımı (70’e 30 karışımlar gb.) iplik kullanılmış
ve seyrek dokunmuş malzemeler kullanılır.

İç giyim malzemelerinde aranması gereken başlıca özellik teri rahatça dışarı
verebilmesi ve böylece aktiviteye ara verilmesi halinde ( molalar veya tırmanış
sırasındaki beklemeler gb. ) kuru olması, dolayısıyla sıcak tutma özelliğini 
koruyabilmesidir.
İç giyim malzemeleri dokuma sıklıkları ve kullanılan kumaşın kalınlıklarına göre üç 
ayrı kategoride incelenir. Bunlardan en ince seyrek dokulu olanı light weight olarak 
adlandırılan iç giyim malzemeleridir ki yaz faaliyetleri için en uygun olanları
bunlardır. Mid weight olarak adlandırılan orta kalınlıkta planlar ise yaz aylarında 
kullanılabilmelerinin yanısıra kış sezonunda da rahatlıkla kullanılabilirler.

2-Orta kat giyim malzemeleri:
Kişilerin tercihlerine göre çok farklı sistemler uygulanabilir. İdeal olan yöntem iç 
giysilerin üzerine fleece kumaştan (ticari adı polar olarak da geçmektedir) üretilmiş
ceketler kullanılmasıdır. Ancak yün sentetik karışımı kazak ve gömlekler de çok rahat 
olarak yürüyüşçünün işini görecektir. Alt giyimde ise orta tabaka giysisi olarak 
Fleece, kadife veya kalın keten pantalonlar yeterli ve kullanışlı olacaklardır. Bu giyim 
malzemelerinde aranması gereken başlıca özelliklerden biri de rahat hareket etmeye 
imkan tanımalarıdır.

Üst giyim malzemeleri önden tamamen açılabilen fermuarlara sahip ise bu 
havalandırma ve giyip çıkarmada büyük kolaylık sağlayacaktır.

3-Üst tabaka giyim malzemeleri:
Yaz aylarında yapılan günübirlik faaliyetlerde bile rüzgar ve ıslaklığa karşı
( yağmur,kar gibi) mutlaka bulundurulmalıdırlar. Bu tip giysilerde aranılan başlıca 
özellik dışarıdan ıslaklık ve rüzgarı geçirmemeleri ama vücut nemini yani teri dışarıya 
rahatça verebilmeleridir. Böylece hem dış etkenlerden dolayı meydana gelebilecek 
ıslanma hem de vücudun dışarıya verdiği buhardan dolayı iç ıslanma engellenmiş
olacaktır. Bu ideal olanıdır ve tüm özel üretilen materyaller gibi daha basit 
çözümlere nazaran size daha pahalıya mal olacaktır.

Eğer doğa yürüyüşlerine yeni başladıysanız ve öncelik sıranızda başka malzemeler 
varsa günübirlik aktiviteleriniz için çok daha ucuz olan basit kaplamalı yağmurluk ve 
rüzgarlıklar da kullanılabilir. Özellikle doğa yürüyüşçüleri için en uygun malzeme 
çantayı ve kullanıcıyı yeterince iyi koruyabilen panço olacaktır.

4-Çoraplar:
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eğlenceyi, serinliği zevkle yaşamanıza olanak verecektir.

Spor Ayakkabı - Sandalet :

Islak geçişlerde ıslanacak botlarınızı doğal olarak yürüyüş sonrası
çıkartacaksınız ya da uzun süren yürüyüş sonrası yorulan ayaklarınızı
tozlu ve nemli, içinde sıkıldığınız yürüyüş ayakkabısından kurtarmak 
isteyeceksiniz yanınızda getireceğiniz spor ayakkabısı zorlanan 
ayaklarınız için gerekli olacaktır.

Sandalet ıslak geçişi bol olan yerlerde, su içi geçişlerde botlarınızı
çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. İşte buralarda sandalet faydalı
olmaktadır.

Dudak Kremi - Güneş Kremi :

Güneşin yakıcılığı yanında zararlı UV ışınlarına da maruz kalınmaktadır. 
Bu sıcaklığın kurutuculuğundan ve UV ışınlarının zararlı ışınlarından en 
az oranda etkilenmek için dudaklarımızı ve cildimizi UV koruyuculuğu 
yüksek kremlerle korumamız gerekir. Yürüyüşte terleyeceğimiz için 
vücudumuzda, özellikle yüzümüzde biriken ter damlac ıkları mercek 
görevi görerek tutundukları yerde kahverengi cilt lekelerini 
oluşturabilirler. İşte UV koruma faktörü yüksek dudak ve güneş
kremleri bunu en aza indirecek hatta oluşumunu önleyecektir.

Güneş Gözlüğü :

Yürüyüş güneşin altında da, karın içinde de olsa gözleriniz için yorucu 
olacaktır. Güneş ve kar hem gözleri alarak yorar, hem de zararlı UV 
ışınları yayar.Nerede olursanız olun yürüyüşlerinize güneş gözlüklerinizi 
mutlaka götürün. Yorulan gözler başınızı ağrıtmaya ve sizi yormaya 
başlayacaktır. Güneş gözlüğünüzü koruma faktörü en yüksek 
olanlardan seçin.

Bir de tavsiyemiz polarize etkili güneş gözlüğünü pek kullanmayın, 
pilotlar bulutun ilk oluşumunu tam göstermediği için, yani fazla polarize 
ettiği için bu gözlükleri çok fazla kullanmamaktadırlar. Bazı ufak 
parlamalara doğa sporlarında ihtiyacımız var. Camını kahverengi 
olanlarda seçerseniz renklerdeki ayırımı daha iyi görebilirsiniz. Mesela 
yeşilin daha canlı, daha keskin ve kahverengi cisimlerin yeşilliğin 
içinden daha iyi seçilmesi gibi özellikler.

Alın veya El Feneri :

Yanınızda mutlaka bir el feneri götürmeye çalışın, kamp kuracaksanız 
zaten mecbursunuz. Yedek pillerini de unutmayın. Alın feneri 
tercihimizdir. Çünkü ellerimizin boşta olması öncelikle iş görme 
rahatlığı ve emniyet gereğidir. Geceye kalabiliriz ve yürümeye devam 
etmek durumunda olduğumuz da bir elde el feneri diğer elde baton 
olmaz. Düşme eğiliminde iki ele de boş olarak ihtiyaç olacaktır.

Pillere Gelince :

Normal piller, çabuk tükenirler ve fazla rağbet görmezler.

Alkalin piller, daha fazla dayanırlar ve enerjileri yüksektir. Ancak soğuk 
havalardan etkilenir ve bittikçe ışık verme enerjileri hızla düşer.

Nikel Kadmiyumlar, en az 500 kez rahatlıkla şarj edilebilirler. Soğuğa 
dayanıklıdırlar, fazla etkilenmezler. Ancak enerjileri daha düşüktür.

Tercih etmeniz gereken malzeme; xenon veya krypton ampullü kafa 
fenerleri olmalıdır. Yanınızda da hem alkalin, hem de nikel kadmiyum 
pillerden taşımanız doğru olur.
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rüzgarlıklar da kullanılabilir. Özellikle doğa yürüyüşçüleri için en uygun malzeme 
çantayı ve kullanıcıyı yeterince iyi koruyabilen panço olacaktır.

4-Çoraplar:
Kesinlikle pamuklu olmamalıdırlar. Tercihan sentetik yün karışımı, hallofil veya nem 
tutmayan diğer kumaşlardan dağcılık ve trekking için üretilmiş çoraplar 
kullanılmalıdır. Çorapların uzun olması kullanışlılık açısından önemlidir. Tabii ki 
yanınızda her zaman yedek çorap bulundurmalısınız.

5-Panço:
Çanta ile birlikte tüm vücudu içine alabilen bir çeşit yağmurluktur. Teknik 
tırmanışlara uygun olmamakla birlikte uzun yürüyüşlerde çok kullanışlıdır. Naylon 
kumaştan üretilir. Vücudu tam sarmamasına rağmen az da olsa terleme yapabilir.

BAŞ GİYSİLERİ
Baş ve boyun bölgeleri vücudumuzun sıcak ve soğuktan en fazla korunması gereken 
bölgeleridir. Korunmasında çoğunlukla basit ve zaman zaman da yetersiz 
malzemeler kullanılan bu bölgelerde basit ancak işlevsel malzemelerin kullanılması
halinde karşılaşabileceğimiz pek çok can sıkıcı olumsuzluktan uzak kalabiliriz.

Başlangıçta da bahsettiğimiz gibi baş ve boyun bölgelerini iki ana dış etkenden 
korumak gereklidir: Soğuk ve doğrudan gelen güneş ışınları.

Baş ve boyun bölgesi soğuğa karşı korunmada çok dikkat edilmesi gerekli 
bölgelerdir. Çünkü vücut ısımızın 1/3’ ü sadece baş ve boyun bölgesinden 
kaybedilmektedir. Bu gerçekten de büyük bir orandır.

Baş ve boyun bölgesinin soğuktan korunması için çeşitli malzemeler kullanılabilir. 
Boyun bölgesini korumak için boyunluk denilen, boyun bölgesini tam olarak 
örtebilen halka şeklindeki malzemeler kullanılır. Boyunluklarda genellikle fleece ve 
benzeri malzemeler kullanılır. Çok basit ama bir o kadar da gerekli malzemelerdir. 
Boyunluk yerine kullanılabilecek bir diğer malzeme de basit bir eşarp veya bez 
parçası olabilir. Önemli olan bu bölgeden ısı kaybını engellemektir.

Baş bölgesini korumak için ise değişik şekil ve malzemelerden üretilmiş başlıklar 
kullanılır. Ancak önemle üzerinde durulması gereken nokta başlığın kulakları rahatça 
kapatabilmesi ve ıslanması halinde bile sıcak tutabilmesidir. Genellikle tercih edilen 
kumaş türü fleece kumaşlardır. Eğer yüne karşı alerjik bir reaksiyon 
göstermiyorsanız yün başlıklar da bu amaç için rahatça kullanılabilir. Bu başlıkların 
üzerine ıslanmaya veya rüzgara karşı korunmak için rüzgarlık veya yağmurluğun 
başlığı kullanılmalıdır.

Bu bölgeden gerçekleşen ısı kaybını engelleyebilecek başka bir malzeme de ağız 
burun bölgesini kapatan daha çok kayakçıların rüzgardan korunmak amacı ile 
kullandıkları maskelerdir. Maskelerin bir avantajı da alınan havanın nispeten 
ısınmasını sağlamasıdır. Genellikle neoplen ve fleece benzeri malzemeler 
kullanılarak üretilirler.

Baş bölgesinin korunması gereken ikinci dış etken ise güneş ışınlarıdır. Bu amaçla 
güneşli günlerde geniş kenarlı ve açık renkli şapkalar kullanılmalıdır. Yine başa 
sarılabilecek bir eşarp veya benzeri bir şey de aynı işi görecektir. Yüz ve elleri UV’den 
korumak amacı ile ise mutlaka yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır.(15 - 45 
faktör gibi )

EL GİYSİLERİ
Eller değişik eldiven türleriyle korunabilir.Günübirlik doğa yürüyüşlerinde beş
parmaklı yün eldivenler çoğu kez yeterli olacaktır. Ancak yanınızda ıslanmaya karşı
yedek bir eldiven bulundurmakta da fayda vardır. Doğa yürüyüşlerinizde deri eldiven 
kullanmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Çünkü deri hem çok su tutar hem 
de kuruması uzun zaman alır. Hangi mevsimde aktivite yaparsanız yapın çantanızda 
mutlaka eldiven bulunmalıdır. Zaten kapladığı yer ve hafifliği nedeniyle size yük 
olmayacak ancak gerektiğinde büyük bir konfor sağlayacaktır.
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