
DAĞCILIK NEDİR? 

• Dağcılık, dağlarda yürüyüş ve kamp 
kurmanın yanı sıra tırmanma sporunu da 
kapsayan bir doğa sporudur. 18-19. 
yüzyıllarda Avrupalı zenginlerin boş 
zamanlarını değerlendirme arayışı 
neticesinde bir spor sayılmaya başlanan 
dağcılık, 20.yüzyılın başında diğer 
ulusların da ilgisini çekmeyi başarmıştır. 
Uluslararası bir spor haline gelmesi ise, 
1931 yılında, merkezi Cenevre'de olan 
Uluslararası Dağcılar Birliği (UIAA)'nin 
kurulmasıyla mümkün olmuştur. İzleyen 
yıllarda, belirli teknik ve emniyet 
yöntemlerinin geliştirilmesine paralel 
olarak kendine özgü disiplini ve ilkeleri 
olan bir spor haline dönüşen dağcılık, 
birçok doğa sporunun da önünü açmıştır. 



DAĞCILIK NEDİR 

• Dağcılık, sadece tırmanmak, 
güzel manzaralar seyretmek, el 
değmemiş vahşi doğada 
tecrübeler edinmek değildir. 
Eğitim almak, bilgi edinmek, 
deneyim kazanmak, mücadele 
etmek, risk almak gibi zorluk 
dereceleri yanında ekip çalışması 
ve uyum gerektiren bir spor 
dalıdır. 



DAĞCILIK NEDİR? 

• Alpinizm (Dağcılık) 

• Günlük Yürüyüş (Hiking): Hiking yürüyüşü, 
dağcılığın günübirlik yürüyüş stillerinden birisidir. 
Tırmanma sabah saatlerinde dağda başlar ve akşam 
son bulur. 

• Kamp Yürüyüşü (Trekking): Tırmanışı yapan 
dağcılar, yanlarına bir çadır alarak yollarına devam 
ederler. Trekking yürüyüşü, konaklamalı bir 
tırmanış türüdür. 

• Alpinist stil: Alpin stili veya alp stilinde önemli olan 
dağ zirvesidir. Dağcılar, zirveye en kısa sürede gider 
ve hızlı bir şekilde geri döner. Amaç yalnızca 
zirvedir. 

• Expedition: Expedisyon, dağda en uzun kalınan 
yürüyüş şeklidir. Dağcılar, sırayla birkaç zirve 
yaparlar ve  hem de çeşitli araştırma yürüyüşlerine 
çıkarlar. Expedisyon yürüyüşü de, konaklama 
isteyen bir daldır. 



YÜKSEK İRTİFA DAĞCILIĞI 

• Yüksek irtifa dağcılığı genellikle 
3000 metre üzerinde dağların 
zirvelerine ulaşmayı amaçlayan, 
dağcılık eğitimi almayı, oksijen ve 
basınç yoğunluğunun az olduğu 
ortamda dağcının vücudun o 
ortama uyum sağlamasını (iklim 
koşullarına uyma-aklimizasyon, 
irade, azim ve yüksek 
performans gerektiren bir uç 
dağcılık dalıdır. 



YÜKSEK İRTİFA DAĞCILIĞI 

Türkiye'de dağlara giriş çıkış izne tabi 
değildir. İzin alınması zorunlu olan Dağ 
AĞRI(5.137 m) ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesi Hakkari yöresindeki CİLO dağlarıdır.  
Bu iki dağın dışında özgürce ve güvenlik 
içinde gezip tırmanabileceğiniz kamp 
yapabileceğiniz keşfedilmeyi bekleyen 3.000 
m. üzerinde onlarca zirve mevcuttur. Eğer 
Dağcılığa yeni başlayan biriyseniz Türkiye 
dağları size bulunmaz rotalar sunuyor. 
(DEDAK AĞRI zirvede –Ağustos 2020) 



DAĞCILIK NEDİR? 

• Dağcılık bilinçli insanların sporudur. 

• Dağcılık doğa severlerin sporudur. 

• Dağcılık sabır, sebat, azim, direnç 
ve irade sporudur. 

• Ve dağcılık seyircisiz, hakemsiz ve 
rakipsiz bir spordur. Bu nedenle 
kötü söz ve düşüncelerden arınmış 
özgür ama ekip ruhlu insanların 
sporudur. 


