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KAMP MALZEMELERİ NELERDİR? 

• Çadır , çadır altı koruyucu  . Uyku Tulumu 

• Mat      . Polar battaniye 

• Polar batttaniye   . baton 

• Kamp için Sırt Çantası  . çok işlevli çakı 

• Kafa lambası, el feneri  . Yedek pil, düdük 

• Termos veya Matara   . ocak 

• Yemek Seti    . Çöp torbaları 



KAMP MALZEMELERİ NELERDİR? 

•  Ç         A         D         I         R         L         A         R 

Her türlü hava şartlarında( rüzgar ,yağmur kar, tipi vs.)  kullanıcıyı korumak ve 
barınma sağlamak maksadıyla genellikle dış tentesi naylondan yapılan su ve hava 
geçirmeyen, iç tentesi ; hava geçiren su damlalarını geçirmeyen bir malzemedir. 

•      çadır çeşitleri  :  

•      çadırlar yapılışlarına göre 4 çeşittir. 

•                             1 . dome 

•                             2 . tünel 

•                             3 . üçgen ( köşeli ) 

•                             4 . geodesıc ( geometrik ) 
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TÜNEL ÇADIR 
GEODESİC ÇADIR 

ÜÇGEN ÇADIR DOME ÇADIR 
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•  KULLANILIŞLARINA GÖRE  ÇADIRLAR 

•  kullanılış aylarına göre  5 ’ e ayrılır.      

•  1 mevsimlik ( yazlık çadır )                        2 mevsimlik ( yaz – sonbahar) 

.  3  mevsimlik (yaz –sonbahar-ilkbahar)   4 mevsimlik (yaz-sonbahar-ilkbahar-kış ) 

•  5 mevsimlik ( yaz –sonbahar-ilkbahar-kış-yüksek irtifa ) 

•  pollerine ( direk ) göre : iki çeşittir: aliminyum ve fiberglas 

•  pol sayısı :  2-3-4-5-6 ve ½  pollu veya aliminyumlu olabilir. 

•  yapılarına göre  : çadırlar yapılarına göre 1 veya 2 kapılı olabilir. 

• Çadırların büyüklükleri de içinde kalacak kişi sayısına göre değişir.  Genelde 
kalacak kişi sayısından bir fazla kişi sayısı olarak hesap ederek çadır seçmelidir ki 
fazla bir kişilik yere malzemeler yerleştirilebilsin 
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  ÇADIRLARIN YAPIM ÖZELLİKLERİ 

• a  : su geçirmez dış tente . 

• b  : soluyabilen iç tente . 

• c  : iç ve dış tente arası yalıtım bölgesi . 

• d  : su geçirmeyen alt tente . 

• e  : bağlama ipleri . 

• f  : çadır içi cepleri . 

• g : bazı çadırlarda fener asma yeri . 

• h : kapı . ( bazı tip çadırlarda iki adet) 

 

H 
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ÇADIR KURULUMU: 

• Çadır kurulacak  alan iyi düşünülerek seçilmeli, dere yatağı, rüzgar alan yerler, 
düşebilecek kayaların altı ve doğrudan ağaç altlarına, hayvanların geçeceği yollara 
çadır kurulmamalıdır. 

• Çadır kurulacak yer temizlenmeli, çadırın altını delebilecek sivri nesneler atılmalı, 
tabanlık serilip  üstüne çadır serilerek çadır kapısından içeri sırt çantası gibi ağır 
nesne konulmalı ki çadırı sabitleme esnasında rüzgar varsa çadır uçmasın.  Poller 
geçirildikten sonra, çadır çivilerle sabitlenip, ipleri gerdirilerek iç ve dış tentenin 
birbirine değmemesi sağlanmalıdır. 
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ÇADIRIN İÇ DÜZENİ :   

•  bazı çadırlarlarda bir, bazı çadırlarda iki bagaj vardır (2 kapılı çadırlar)  

• çadırların iç düzeni bagaj durumuna ve kullanıcı sayısına göre  

   değişmektedir . 

• malzemeler iç tenteyle dış tenteyi bir birine yapıştırmamalıdır . 

• her malzemenin belirli bir yeri olmalıdır . 

• istenilen her malzeme her koşulda bulunabilmelidir . 

•  yiyecekler  belirli bir bölümde kapalı nesneler içinde olmalıdır . 

• kıyafetler düzenli olarak çadırın bir köşesinde toplanmalıdır, gerekirse yastık 
olarak  kullanılabilir . 
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• UYKU TULUMLARI 

• geceleyin vücudumuz ürettiğinden daha fazla ısı kaybeder.bu nedenle 
vücudumuzun etrafını saracak ve vücut ısısını dışarıya göndermeyecek   koruyucu 
bir nesneye ihtiyaç vardır. işte bu uyku tulumudur. 

• uyku tulumu çeşitleri :  

• uyku tulumu dolum malzemesine bağlı olarak iki çeşittir. 

• 1 . kaz tüyü : kaz ve ördeklerin göğsünden alınan tüylerin özel makinelerle 
püskürtülerek özel kumaşların içine doldurulmasıyla yapılmaktadır. 

• avantajları : sıcak tutar,sıkıştırılınca az yer kaplar,hafiftir. 

• dezavantajları : pahalıdır,ıslanınca zor kurur 
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• 2.  Elyaf : kimyasal bileşimler sonucu ortaya çıkarılmış değişik alanlarda 
kullanılan dolgu malzemedir. 

• avantajları : kaz tüyünden daha ucuzdur, ıslanınca kolay kurur. 

• dezavantajları : fazla yer kaplar,ısıtma özelliği kaz tüyünden daha düşüktür.  

 -18 dereceye dayanıklı kampçılık ve dağcılık aktivitelerine uygun 4 mevsim 
kullanılabilen bir uyku tulumudur. yüzey alanını küçültmek amacı ile mumya 
tipinde kesilmiştir. baş kapüşon içinde kalır ve istenildiği taktirde büzgüleri 
çekilerek kapatılabilir. fermuarlar iridişli plastiktir.  

 



KAMP MALZEMELERİ NELERDİR? 

• UYKU TULUMLARI VE BAKIMLARI 

• tulumların üzerine ağır eşyalar bırakırsanız, evde devamlı torbasında saklarsanız. 
içindeki elyaf ezilir ve tulumunuz artık eskisi kadar şişmez ve ısıtmaz olur. 
tulumunuzu evdeyken, kuru bir ortamda açık olarak tutun. bir dolabın üstünde 
kendi haline bırakabilir, yada bir yerlere asabilirsiniz. 

• kamptan gelince tulumunuzu kurutun. yapacağınız en büyük kötülük, ıslak 
tulumunuzu torbasına tıkıp kaldırmaktır. bir kaç ay sonra yeniden kullanmayı 
isterseniz, hiç zahmet etmeyin, torbayı bile açmadan çöpe atabilirsiniz. 

• tulumu torbaya sokarken tıkıştırın, itinayla rulo yapıp koymaya kalkmayın. yoksa 
hep aynı yerleri aynı şekilde çekilip, gerileceği için daha çabuk eskiyecektir. 
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YATARKEN NELER GİYDİĞİNİZ ÇOK ÖNEMLİDİR.   

• Uyku tulumuna  kat kat giyinerek girmeyin, yünlü veya sentetik içlikler yeterlidir.  
Yüksek irtifa dağcılığında sabah giyeceğiniz giysileri de uyku tulumunuza koyun ki 
sabah kalktığınızda sıcak giysileri giyebilesiniz. Ayrıca polar patik ve aliminyum 
suluğa gece yatmadan koyacağınız sıcak suyu da suluğun ağzını iyice kapatarak ve 
bir çoraba geçirerek uyku tulumunuzun içine koyarsanız çok konforlu bir gece 
geçirir, sabah kalktığınızda da o ılık suyu içebilirsiniz.  

• iyi bir kamp döşeği (matı) kullanın. çünkü dünyanın en pahalı uyku tulumları bile 
yatanın ağırlığıyla ezilir ve alttan gelen soğuğu geçirir, unutmayın 
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• DAĞ ÇANTASI VE ÖZELLİKLERİ 

•  Sırt çantası dağda ve doğada yürütülen faaliyetlerde kullanılacak bütün 
malzemeleri taşımaktadır.  Uzun yaz ve kış faaliyetleri çantanın ağırlığının 30 
kilograma kadar çıkartmaktadır. farklı kullanım alanları için farklı boyutlarda ve 
farklı yapılarda çantalar vardır.  

• çantalarda dikkat edeceğiniz temel özellik, 

•  ister günübirlik bir yürüyüş için olsun ister uzun bir kamp faaliyeti, çantanın 
yükünüzü omuzlarınızdan alıp kalçanıza verecek bir bel kolonu olmasıdır. 
çantalarda bel kolonu artık artı bir özellik değil kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 

•  destekli omuz kolonlarının olması da çantanın rahatlığı açısından gözden 
kaçırılmaması gereken konulardandır.  
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• çantanın sırtınız için uygun bir sırt sistemine sahip olmalı ve doğru büyüklükte 
olmalıdır. 

• çantanızın ağırlığı da dikkat etmeniz gereken bir başka önemli noktadır.  

• özellikle dağcılıkta kullanılan çantaların ağırlıkları kimi faaliyetlerde kişinin 
performansını etkileyebilecek önemli bir etken olabilir. bu bakımdan alpin 
tırmanışçıların oldukça hafif çantaları tercih etmeleri normaldir. 

•  çantalarınızı kullanım yerinize ve kullanış stilinize göre çantanın kumaşı da dikkat 
edeceğiniz bir özellik olabilir.  

• daha dayanıklı kumaşlardan yapılmış çantalar daha uzun süre kullanabileceğiniz 
çantalar olacaklardır 
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• Güvenli bir faaliyet için malzemenin kuru kalması çok önemlidir. çanta kumaşı su 
geçirmemesi için işlem görmüş olsa bile bu onu tamamen su geçirmez 
yapmayacaktır. bu yüzden yağışlı iklimlerde çanta içindeki ıslanmaması gereken ( 
uyku tulumu gibi ) malzemelerin ayrıca su geçirmez bir torbaya koyulması 
gereklidir. 

• Çanta yerleştirmeden sonra kolonları gevşeterek sırtınıza aldığınız çantanın önce 
bel kemeri uzunluğu ayarını sonra omuz kolon ayarları ile oynayarak rahat 
taşıyabileceğiniz uygun boy ayarını yapın. daha sonra omuz kolonlarının üst 
kısmında bulunan perlonlar yardımı ile çantanızın vücudunuza yakınlığını 
ayarlayın.  

• unutmayın çantanız ile ne kadar bir bütün olursanız faaliyet boyunca yükünüzü o 
kadar rahat taşıyabilirsiniz. ve en son da göğüs perlonları ile omuz askılarının 
göğüs ayarını yapmalısınız.  

 

 

 



KAMP MALZEMELERİ 
NELERDİR? 

• Tur kayağının yanısıra, trekking amaçlı 
yürüyüşler için de üretilmiş, boyları 
gerektiğinde uzatılıp kısaltılarak ayarlanabilen  
batonlar "teleskobik baton" diye adlandırılırlar. 

 

•  içice geçebilen iki veya üç parçadan oluşurlar. 
Hafif alüminyum alaşımlardan üretilen 
teleskobik batonlar, yamaç iniş ve çıkışlarda 
sırtınızdaki yükle birlikte oluşacak 
yorgunluğu%30 kadar azaltılabileceği gibi 
denge bozulmalarını da düzeltir, ayak takılması 
gibi nedenlerle düşme anında da hayat 
kurtarabilir.  
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Diğer kamp malzemeleri, aydınlatma, yeme 
içme ve sağlıkla ilgilidir.  

Düdük,el feneri, kafa feneri, yedek ilaç 
ve hijyen çantası, mumluk, mandal, ip ve 
çöp torbası da gerekli malzemelerdir. 
Yemek pişirmek için küçük kamp ocağı, 
kamp için üretilmiş yemek pişirme 
kapları, çaydanlık, çatal, kaşık, bıçak seti  
de gereklidir. 
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• MATLAR: Kamp malzemelerinin 
önemlilerinden biri de üzerinde 
yatacağınız mattır.  Yatarken 
konfordan ziyade topraktan gelecek 
soğuğu önlerler. Katlanabilen suni 
köpük dolgulu kendi şişen matlar 
olduğu gibi, suni kauçuktan 
yapılmış akordeon veya düz rulo 
matlar da vardır. Şişme yataklar 
dağcılıkta çok kullanışlı olmaz.  
Çadırın içinde çok yer kapladığı gibi, 
çadırın dar alanında üstünden 
kalkıp oturmak çok zor olur. 


