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BERE 

Kulakları örten şekilde polar yada rüzgar geçirmez sıcak tutan kumaşlardan 
olmalıdır. Peru beresi diye tabir edilen modelleri ineriyoruz. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/bereler2 
 

  
 
 
 
 
 
 

BOYUNLUK 

En kullanışlısı birkaç tane esnek ve kolay kuruyabilen kumaştan olanlarıdır. En çok 
buff markasıyla tanınanlardan edinebilir. Birden fazla alırsanız belki birini polar 
destekli olanlardan edinebilirsiniz.Örn:  
http://magmaoutdoor.com/buff-bandana-sacbandi 
http://magmaoutdoor.com/boyunluklar-ve-atkilar- 

 
 
 

ŞAPKA 

Sentetik kumaştan, mutlaka geniş siperlikli ve mümkünse boynunuzu örtecek 
şekilde dizayn edilmişleri tercih ediniz. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/sapkalar2 
 

 
 

GÖZLÜK 

Özellikle yüksek irtifada mutlaka UV filtresi yüksek, tercihen en az CAT 3 sınıfı 
hatta CAT 4 sınıfında, göz çukurlarını iyi kapatan gözlükler kullanmanızı 
öneriyoruz.Gözlüklerinizi deneyerek almanızı öneriyoruz. 
JULBO,CEBE,OAKLEY,BOLLE, UVEX doğa sporcuları için modeller üreten iyi 
markalardır. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/gozlukler-goggle 
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SENTETİK İÇLİK UZUN KOL  

Kolay kuruması açısından asla pamuklu içliklerle yürümenizi, alt kat olarak 
kullanmanızı önermiyoruz. Lütfen aktivitedeki tahmini ihtiyacınıza göre sayı 
belirleyerek getiriniz. Her markanın farklı fiyat ve performansta içlikleri 
bulunmaktadır. Ekonomik çözümler için Decathlon mağazalarındaki trekking ya da 
kayak içliklerini değerlendirebilirsiniz. 
Örn:http://magmaoutdoor.com/iclikler 

 
 
 

POLAR CEKET 

Polar montlar ve yarım fermuarlı polar sweatshirtler hafif olmaları, nem tutmaya 
eğilimli olmamaları nedeniyle doğa aktivitelerinde önerilen ısıtıcı giysi türlerinin 
başında tavsiye ediyoruz.Yünlü ve pamuklu giysiler doğa aktivitelerinde kolay 
kurumadıkları ve ıslandıklarında izolasyon yeteneklerini kaybettikleri çok uygun 
değildir.İçi elyaf dolgulu anoraklar ise orta kat için hem ağırdır hem de çok yer 
kaplarlar. Bu nedenle soluyabilir bir yağmurluk/anorağın altına giyilen polar 
giysiler daha konforlu ve hafif oldukları için her zaman tercih 
edilmelidirler.Kapüşonlu da tercih edilebilir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/polar-ceketler 

 
 
 

POLAR-Windstopper-Dolgulu 
YELEKLER 

Hafif olmasından ötürü polar ya da windstopper yelekleri tercih edebilirsiniz. 
Windstopper’ın durağan izolasyon yeteneği polardan daha kötüdür. Göğsü 
koruması açısından yelekler kullanışlıdır. Kaz tüyü dolgulu yelekleri de öneriyoruz, 
ancak bu yeleklerle görece daha yüksek sıcaklıklarda ve/veya hareket halinde 
rahat edilemeyebilir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/yelekler 

 

SU GEÇİRMEZ CEKET / 
YAĞMURLUK 

Hafif, soluyabilir ve iyi oranda yağmur geçirmez yağmurluk-ceketleri kullanmanızı 
özellikle öneriyoruz. Gore Tex ya da benzeri malzemeden üretilen yağmurluk 
anoraklar, vücudunuzdan çıkan buharı dışarı atarak, içerden terlemeyi önemli 

http://magmaoutdoor.com/iclikler
http://magmaoutdoor.com/polar-ceketler
http://magmaoutdoor.com/yelekler
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ölçüde engellediği, bunun yanı sıra su geçirmezliği de son derece iyi olduğu için 
bizim her zaman tercihimizdir.Tek parça kapüşonlu olanlar dağcılık etkinlikleri için 
daha elverişlidir. Çanta omuzdayken erişilebilen cepleri olması, koltukaltı gibi 
bölgelerde fazladan havalandırma fermuarları olması, fermuarlarının su geçirmez 
olması tercih sebebidir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-ceket-mont 

 
 
 
 

KUŞ TÜYÜ veya SENTETİK 
DOLGULU CEKET 

Dolgulu ceketlerinizin tek parça kapüşonlu, iç kattaki kıyafetler tamken 
giyilebilecek büyüklükte, yeteri kadar kolay ulaşılabilir cebi olan, paket hacmi ve 
ağırlığı mümkün olduğunca düşük bir ceket olmasını öneririz. Kuş tüyü dolgulu 
ceketlerinizi yüksek dağlarda giyecekseniz 600 – 650 fill dolgu derecesi ve daha 
üzeri önerilir. Tüy kalitesi en az 85-15 olanları tercih ediniz.  
Örn: http://magmaoutdoor.com/kus-tuyu-dolgulu-ceketler-ve-montlar 

 

ELDİVEN İÇ KAT 

Mümkün olduğunca ince ve hafif en iç kat olarak kullanabileceğiniz bir eldiven 
edinin. İnce eldivenler ele tam oturan, parmak uçlarında hiç boşluk olmayan  ya da 
çok az boşluk olan ölçüde olmalıdır.İç eldivenler iyi havalarda yürümek, çadır 
içindeki işleri iyi yapabilmek içindir. Kolay kuruyabilecek sentetik kumaşlardan 
olanları tercih edilmelidir. Parmak uçları destekli, akıllı telefon kullanmaya elverişli 
olanlar tercih edilebilir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/polar-eldivenler 

 

ELDİVEN ORTA KAT 
Mümkün olduğunca hafif orta kat olarak kullanabileceğiniz bir eldiven edinin. Orta 
kat eldivenlerinizi dolaşımı engellemeyecek şekilde ince eldivenlerinizin üzerine 
giyebiliyor olmanız avantaj sağlayacaktır. Ele tam oturan, parmak uçlarında hiç 

http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-ceket-mont
http://magmaoutdoor.com/kus-tuyu-dolgulu-ceketler-ve-montlar
http://magmaoutdoor.com/polar-eldivenler
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boşluk olmayan  ya da çok az boşluk olan ölçüde olmalıdır. Rüzgara dayanıklı 
olanlar tercih edilebilir. ( Windstopper). Kolay kuruyabilecek sentetik kumaşlardan 
olanları tercih edilmelidir. Parmak uçları destekli, akıllı telefon kullanmaya elverişli 
olanlar tercih edilebilir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/softshell-eldivenler 

 
 

DIŞ KAT KABUK ELDİVEN 

Su ve rüzgar geçirmez bir kumaştan mamül olanlar tercih edilmelidir. ‘’mitten’’ 
denilen sadece iki parmaklı olanlar dış kat kabuk eldivenlerin en çok tercih 
edilenleridir. Böylece ısı izolasyonu maksimum olur. Mitten olması elzem değildir. 
Bilekten uçmaması için mümkün olduğunca kullanışlı bir bilek bağı, sıkma-bantları 
olmalıdır. Avuç içi, başparmağı destekli olanlar tercih edilebilir. İç kat ve orta kat 
üzerine giyildiğinde dolaşımı engellemeyecek kadar büyük olması yeterlidir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-eldivenler 
 

SENTETİK ALT İÇLİK İNCE 

Sentetik kumaştan, hafif, sıcak tutan ve kolay kuruyan alt içlikleri tercih ediniz. 
Kesimini ve modelini beli yüksek, dolaşıma engel olmayacak darlıkta olanları tercih 
ediniz.  
Örn: http://magmaoutdoor.com/alt-iclikler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://magmaoutdoor.com/softshell-eldivenler
http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-eldivenler
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SENTETİK ALT İÇLİK KALIN 

 
Sert iklim koşullarında kullanılmak üzere sentetik kumaştan, hafif, sıcak tutan ve 
kolay kuruyan daha kalın alt içliklerdir. İnce bir içliğin üzerine de giyilebilecek 
olanlar tercih edilebilir. Kesimini ve modelini beli yüksek, dolaşıma engel 
olmayacak darlıkta olanları tercih ediniz.  
 

YÜRÜYÜŞ PANTOLONU 

Düşük belli olmayan, sentetik ve kolay kuruyabilen kumaştan, yeteri kadar cebi 
bulunan, tercihen bel ve kalça bölgeleri destekli olan pantolonları tercih 
edebilirsiniz. Çok kalın olmaması, teri dışarı atabilir özellikte olması tercih 
sebebidir. Yürüyüş pantolonlarının şort olabilenleri daha kullanışlıdır. Paçalarında 
büzdürme olması artı bir özelliktir.Ancak elzem değildir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/yuruyus-tirmanis-pantolonlari- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KALIN PANTOLONU 

Daha soğuk günler için kalın bir pantolona ihtiyaç vardır. Softshell kumaştan içi 
polarlı olanları tercih edebilirsiniz. Değilse altına içlik ya da kalın bir içlikle de 
kullanılabilir. Yine yeteri kadar cebi bulunan, tercihen bel ve kalça bölgeleri 
destekli olan pantolonları tercih edebilirsiniz. Paçalarında büzdürme bandı olması 
artı bir özelliktir. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/shoftshell-pantolonlar 
http://magmaoutdoor.com/polar-pantolonlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magmaoutdoor.com/yuruyus-tirmanis-pantolonlari-
http://magmaoutdoor.com/shoftshell-pantolonlar
http://magmaoutdoor.com/polar-pantolonlar
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ALT YAĞMURLUK KABUK 
PANTOLON 

Bu pantolonları rüzgar ve su geçirmez Gore_tex ya da muadili kumaşlardan tercih 
etmenizi öneriyoruz. Tercihen beli iyi kapatan bir model olursa iyi olur. Askılı 
olanları da tercih edebilirsiniz. Kesimi harekete ve yürüyüşe engel olmamalıdır. 
Havalandırma fermuarları, hatta kolay giyinme için boydan yan fermuarları olması 
tercih sebebidir. Alt katman olarak giydiğiniz pantolonların üzerine giyebilecek 
ölçülerde bir pantolon edinmenizi öneriyoruz. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-pantolonlar 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ÇORAP 

Trekking çoraplarınızın tamamen sentetik ya da sentetik yün karışımı olması 
önemlidir. Dikişsiz,dokuma çorapları tercih ediniz.Burun ve topukkısmı destekli 
yürüyüş için özel üretilmiş yüksek bilekli mdelleri seçiniz. Kullanacağınız koşullara 
göre kalın veya ince olarak seçebilirsiniz. Ayakkabı ölçünüz her zaman kalın 
trekking çoraplarıyla giyilebilecek ölçüde olmalıdır. Ayağı tamamen saran ve 
yürüdükçe kayıp katlanmayacak çoraplar edinirseniz rahat edersiniz. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/coraplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://magmaoutdoor.com/su-gecirmez-soluyabilir-pantolonlar
http://magmaoutdoor.com/coraplar
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DAĞ BOTU 

Buz tırmanışı için 4/4 tabanlı Otomatik krampon uyumlu ayakkabılar 
gerekmektedir.  
 Dağlarda trekking yapacaklar için önerimiz mutlaka sert tabanlı ve yüksek bilekli 
botlar kullanmalarıdır. Özellikle VİBRAM marka taban kullanan marka ve modelleri 
tavsiye ediyoruz. İlk kullanımda bu sert ayakkabılar çok konforlu gibi gelmese de 
ayak sağlığı, izolasyon ve güvenlik için uzun yürüyüşlerde çok avantajlıdır.Arazide 
kullanmadan önce mutlaka en az birkaç gün yeni ayakkabılarınızı deneyiniz.  
Örn: http://magmaoutdoor.com/dagcilik-tirmanis-ve-expedisyon-ayakkabilari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIRT ÇANTASI 

Dağlarda yaptığımız tırmanış etkinliklerinde 30-45 lt kapasite ağırlığındaki sırt 
çantalarını öneriyoruz. Sırtı destekli, bel kolonları konforlu, yan cepleri ve 
sıkıştrıma perlonları olan dağcılık amaçlı çantalar idealdir. Çanta yağmurluğu 
önemli bir ayrıntıdır. Çantanız yağmurluğu içinde bir cepte saklananlardan 
değilse,mutlaka çantanıza uygun bir çanta yağmurluğu edinmenizi öneririz.Kolay 
erişim fermuarları, çantanın en üst kısmında başlık cebi, sağlam ve yeteri kadar 
uzun yan perlonlar, kazma-krampon kask yerleştirme öğeleri olanlar kullanım 
kolaylığı sağlarlar ve tercih sebebidir. 

http://magmaoutdoor.com/dagcilik-tirmanis-ve-expedisyon-ayakkabilari
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Örn: http://magmaoutdoor.com/dagcilik-ve-tirmanis-cantalari 

 

KAFA LAMBASI 

Kafa lambası kullanmak el fenerine göre çok daha avantajlıdır. 100 lümen, 
mümkün olduğunca az pil tüketen, bataryalı ( şarjlı olanları arazi koşullarında şarj 
etmek zor olabilir ) En az iki modu olan ( geniş ve zoom ) kafa lambalarını tercih 
ediniz. Her zaman bir takım yedek pil bulundurunuz. Batarya kutusu kafanın 
arkasına denk gelecek şekilde diyazn edilenler, yatarken rahatsız 
edebilir.Mümkünse pillerin konulduğu kutunun ampül bölümüyle entegre 
olanlarını tercih edin. 
Örn: http://magmaoutdoor.com/kafa-fenerleri- 

 

http://magmaoutdoor.com/dagcilik-ve-tirmanis-cantalari
http://magmaoutdoor.com/kafa-fenerleri-
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BATON 

 
Teleskobik olan batonları tercih ediniz. Kliple sıkıştırılan batonlar vidalı 
sıkıştırılanlardan daha sorunsuz çalışmaktadır. Mümkünse hafif ama sağlam, elcik 
kısmının altında izolasyonlu koruması olanları tercih ediniz.  
Örn: http://magmaoutdoor.com/batonlar 

TERMOS 

En az 750 ml en fazla 1200 ml olan, çelik termoslar idealdir. Kapak, açma kapama 
mekanizması ne kadar basit ve sade ise o kadar uzun ömürlüdür. İçi cam olan 
termoslar dağda kullanmak için iyi değildir. Almayın.  
Örn: http://magmaoutdoor.com/termoslar- 
 

SU ŞİŞESİ – MATARA -  CAMEL 
BAG 

Geniş ağızlı ‘’ BPA Free’’ sıcak ve soğuk kullanımına izin veren polikarbon şişeleri 
öneririz. Geniş ağızı sayesinde kolay içilip doldurulabilir ve temizlenmesi daha 
kolaydır.Mümkünse izolasyon kılıfı ile birlikte edinip kullanmanızı öneririz. 
Metal şişeler sıcak sıvı kullanımında sor olabilir. Çabuk soğurlar ve çoğu ağızları 
çok dardır.  
 
Örn: http://magmaoutdoor.com/siseler- 
http://magmaoutdoor.com/su-torbalari- 
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GÜNEŞ KREMİ 

En az 45 faktör olmak kaydıyla, yüksek koruma faktörlü güneş 
kremlerini her tavsiye ediyoruz. Sporcuların kullanımına uygun akmaz olanları 
tercih edebilirsiniz. Küçük paketlerdekilerin kullanımı ve taşıması çok daha 
uygundur. Dağlar için en uygunu kayakçılar için yapılanlardır. Yüz ve el için birlikte 
kullanılanları tercih ediniz. 
Örn:  

DUDAK KREMİ 

Yüksek koruma faktörlü dudak kremleri getirmenizi öneriyoruz. Ruj tipi olması elle 
sürülenlere göre daha hijyeniktir. 
Örn:  

 


