GÜVENLİK ÇEŞİTLERİ
(Emniyet Alma)
T ırmanış ya da iniş yapanın emniyet ini almak iç in iki yönt em vardır. Birinc isinde sabit bir
emn iyet sisteminden, diğerinde ise emniyet , doğrudan ya da dolaylı olarak vücut
üzerinden alınır.
Düşen dağc ı emniyet alan kişi t araf ından, emniyet alet iyle, yarım kazık düğü müyle ya da
emn iyet alanın, doğrudan doğruya kendi vüc udu üzerinden aldığı emniyett e, ipin
dolanı mın ın yaratt ığı sürt ünmenin et kisiyle az bir kuv vet uygulamasıyla durdurulur.
Durd ur ma iki şekilde yapılabilir: Dina mi k e mniyet , stat ik emniyet .
Dina mi k emn iyette, emniyet alan kişi ipin kont rollü bir biç imde kaymasını sağlayarak
durdur ma yapar. Verilen ip artt ıkç a düşme f akt örü azalacakt ır. Düş me esnasında verilen
ipin ara emniyet lerdeki sürt ünmesi düşmenin şok unu azaltac akt ır. Bunun, tam dina mi k
emn iyet ve yarım dina mik e mniyet olma k üzere iki t ür uygulama sı vardır. Tam dina mi k
emn iyette f ren eli emniyet alet i ya da yarı m kazık düğü münden uzakt a t ut ulur ve
düşmelerde ip ölç ülü olarak sıkılır ve kont rollü bir kaydır ma yla düşüş durdurulur. Yarı m
dina mi k emn iyette ise f ren eli yarı m kazık düğü müne yakın t ut ulur ve düşmelerde ip
aniden sıkılarak, ç ok az ip kaydırmasıyla düşüş durdurul muş olur.
Dina mi k emn iyet, düşüşün uzamasının t ehlike yarat mayac ağı yerlerde, örneğin 90
derec elik dik ve düz duvar yüzeylerinde uygulanmalıd ır.
Stat ik emniyett e emniyet alan kişi ipi hemen sıkıc a kavrar ve ipin kaymasına izin
vermez. Düşüş hemen durdurul maya ç alışılır. Bu şekilde düşme mesaf esi kısalır. Anc ak
ani durdur ma şoku da artt ır mış olur.
Stat ik emniyet , düşme mesaf esinin düşen dağc ı iç in t ehlike yarat acağı yerlerde, örneğin
duvarın alt kısımlarında kaya ç ıkınt ıları, set ler vb. varsa uygulanır. Ayrıc a büyük bir
şokun beklenmediğ i duru mla rda ve yukarıdan alınan emniyet lerde de st at ik emniyet
uygulanır.
SABİT EMNİYETLER
T ırmanış ya da inişlerde kaya, kar ya da buz üzerinde kurulan emniyet sist emleridi r. Bu
emn iyet noktala rı yapay emniyet malze meleri ile ya da yüzey üzerindeki doğal yapılar
kullanı larak oluşt urulur. Bu emniyet ler, ana emniyet (ist asyon) ile ara emniyet
nokt ala rıdır.
ANA EMNİYET (İSTASY ON)
Y apay emniyet malze mesi ile kurulac ak ise en az iki nokt ad an, doğal y apı kullanılacak ise
t ek ya da daha çok noktadan oluşt urulan ana emniyet sistemidi r. Bir ana emniyet
nokt asında aranan t emel özellikler şunlardır:




Sağlam ol mal ıdır
Opt imu m ma lze me kullanıl malıd ır
Kar maşı k ol ma mal ıdır

T ırmanış ana emniyet noktası iç in, yapay emniyet malzemesi olarak en az bir sikke
kullanı l mal ıdır. Bi r ana emniyet normal koşullarda iki, ancak bazı durumlarda üç ya da
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daha çok emniyet noktasından oluşt urulur. T akozlar genellikle bunu sağlayamazlar.
Ancak koşullara bağlı olarak ç ok uygun bir yerleşt irme yapılabiliyorsa ikinc i ya da üç ünc ü
emn iyet malze mesi olarak da herhangi bir t akoz kullanılabili r. Yerleşt irilen sikke ya da
t akozlara kilit li karabina t akılır.
Ana emniyet nokt aları dinami k ve st at ik olmak üzere iki ç eşitt ir. T ırman ış ana emniyet
nokt alarının dinamik ol ması gerekir. Y erdeki bir ana emniyet n okt ası 180 derec e,
askıdaki bir ana emniyet nokt ası ise 360 derece ç ek erin sağlanabilmesi iç in dinamik
ol malıdı r.
Stat ik ana emniyet nokt aları ise yüklenmen in t ek yönlü olduğu kurt arma ve iniş
uygulamalar ında kurul malıd ırlar.
Dinamik ana emniyet
Ana emniyet nokt ası iç in, yerleşt iril miş olan emniyet noktaları, kilit li karabinalar
t akıldıkt an sonra , yet erli uzunlukt aki bir perlon bant halkası ile birleşt irilerek bir kuvvet
üç geni oluşt urulur. Y üklenme aç ısı en fazla 60 derece olmalıd ır. Bu üç genin
oluşt urulmasında çok önemli bir husus vardır. Emniyet noktaları arasındaki perlon bant
bölü mleri ne lup at ılarak birleşt irilir ve HMS t akılır. Bu yapılmazsa emniyet noktalarından
birini n ç ıkması duru munda HMS ve dolayısıyla ana emniyet sistemi boşa ç ıkar . Kuvvet
üç geni oluşt urmada perlon bant kullanıl ma lıdı r. Anc ak perlon bandın bulunmadığı
hallerde iki kat olmak üzere 6- 7 mm.li k yardı mc ı ip de kullanılabilir.

Bu yöntemde alt aç ının en f azla 60 derece olması duru munda 360 derecelik bir aç ı
iç erisindeki t üm yüklen melerde yük, emniyet noktalarına eşit paylaşılarak biner . T ek
olu msuz yanı, emniyet noktaların dan birinin ç ıkması duru munda düşme me saf esinin
uzamasıdır.
Statik ana e mniye t
E mniyet nokt asındaki karabinalara ay rı ayrı
ol mak üzere, yüklen menin olac ağı
doğrult uda , aynı nokt ada ve ayrıc a en fazla
60 derecelik bir aç ı ile birleşebilec ek
uzunlukt a perlon bant lar takılır. Perlon bant
yerine iki kat olmak üzere 6- 7 mm. lik
yardı mc ı ip de kullanılabi lir. Bunla rın uç ları
bir HMS ile birleşt irilerek kuvvet üç geni
oluşt urulur. Bu yöntemde yalnızc a bir
doğrult udaki yüklenmelerde her emniyet
nokt asına eşit yük binmekt edir. Y ük, diğer
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yönlerdeki yüklenmele rde t ek nokt a üzerinde kal makt adır.
Özellikle kurt ar ma amaç lı ana emniyet nokt aları st at ik kurul mak zorundadır. Dina mi k
olarak kurul muş bir kurt ar ma ana emniyet inde nokt alardan birinin ç ıkması duru mu nda
yaşanac ak düşme mesaf esi c iddi sonuç lara yol açabilecekt ir.

Yüklenme açısı 0 dereceye yaklaştıkça
noktalara binen yük eşit olarak dağılır.

Yüklenme açısı 60 derece olduğunda noktalara
binen yük bir miktar daha artacaktır.

Aç ı artt ıkç a nokt alara binen olumsuz yüklen me yukarıdaki örneklerde aç ıkç a
görül mekt edir. Bu köt ü yüklenmeler sonuc unda nokt aların güvenli yerleşimlerin i
sürdür meleri beklene mez. Çok nokt alı ana emniyet sistemleri nde en dışta kalan iki kolun
oluşt urduğu aç ı dikkate alınır. Bu aç ı 60 derecelik şart ı sağladığında aradaki kolların
aç ıları doğal olarak daha küç ük olac aklardır.
Ana emniyet nokt alarını oluşt ururken dikkat edilmesi gereken önemli bir husust a, kuvvet
üç geninin emniyet alına n yeri olan üst köşesinin, emniyet alanın bel seviyesinden yüksek
ol ma masına dikkat et mekt ir. Aksi takdirde emniyet alma k ç ok zorlaşac ak, yoruc u
olabilecekt ir.
Bazı duru mlarda t ek nokt adan da emniyet alınabilir. Y ük, tek nokta üzerindedir. Ancak bu
nokt a bir perlon ya da yardımc ı iple başka bir emn iyet nokt ası ile de emniyete alınabilir.
Bu nokt a (bac k up) a na nokt anın çıkması duru munda devreye girecekt ir.
Doğal yapıdan yararlanılarak oluşt urulan ana emniyet ler tek noktadan da olabilir. Bu
doğal yapılar; büyük kaya blokları, kaya ç ıkınt ıları (baba), ağaç lar, kum saat i vb.dir.
Perlon bant halka şeklinde ya da üzengi bağı at ıl mış olarak doğal yapıya geç irilerek HMS
t akılır.
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EMNİY ET AL MA K
Emniy e t ale tle ri ile e mniye t alma k
AT C, Riverso, St ic h, Sekizli plaka gibi alet leri ile emniyet alınabilec eği gibi yarım kazık
düğü mü ile de t ırmanış ya da iniş yapanın emniyet i alınabilir. E mniyet alma doğrudan
ana emn iyet nokt asından alınabilec eği gibi, vüc ut üzerinden de alınabil mekt edir.
Ana emniyet nokt asından emniyet alırken dikkat edilmesi
gereken en önemli husus, bir yüklen me ya da şok yeme
duru munda kuvvet üç geninin alac ağı konu mda emniyet
al makt ır. Aksi t akdirde t ırmanan dağc ının şok yemesi
duru munda kuvvet üç geni sert bir şekilde bu konuma
geç eceğinden emniyet alanın dengesini yit irmesi ,
savrulması gibi t ehlikeler söz konusu olabilec ekt ir.
E mniyet alet lerinin hepsinde t ır manış yapana ip verilirken
ya da ip alınırken ipin her iki kolu da ileride avuç
iç lerinde t ut ularak kont rol edilir.
Herhangi bir nedenle f renleme gerekt iğinde f ren elinin
t utt uğu ip kolu alet üzerinde geriye çekt irilir

Y ukarıdaki örnekt e, emniyet alan kendi emn iyet ini bir ana emniyet nokt asından aldıktan
sonra, t ır mananın emn iyet ini kendi üzerinden herhangi bir emniyet al et iyle alma kt adır.
a

Tırmanış yapılırken ipin her iki kolunu da avuçlarının içinde kontrol et mektedir.

b

Sol el ipin boşunu kendine doğru çekerek alırken fren eli ipi ileri doğru çeker.

c
Aynı hamlelerin sürdürülebilmesi için ellerin başlangıç konuma getirilmesi gerekir. Bunu
güvenli bir şekilde yapabilmek için her iki ip kolu da sol avuç içinde birleştirilerek kavranır.
d

Fren eli ip kolunu daha geride bir noktadan yeniden kavrar.
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Tırmanış sırasında tırmanan kişinin düşmesi, dinlenmesi, duraklaması, inişe geçmesi durumunda
ya da herhangi bir nedenle ipin sabitlenmesi gerektiğinde fren eli ile ip kolu geriye çekilerek
durdurma sağlanır.

Emniyet ve iniş aletlerinde frenleme pozisyonu

Yukarıda görülen sırasıyla stich, ATC ve sekizli plaka hem emniyet ve hem de iniş aletleridirler.
Hepsinde de emniyet alırken frenleme yapmak ile inişlerdeki ipin pozisyonu aynıdır.
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Bazı hallerde tırmanış ya da inişi pursikle emniyete almak gerekebilir. Yukarıdaki örnekte emniyet
alan kendi emniyetini ana emniyet noktasına kemerinin önünden bağlanarak alır. Tırmanana
giden ipe bir pursik atıp onu da ana emniyet noktasına bağlar.

(Yukarıda)
İp belden dolaştırılarak kemerdeki bir karabinadan sadece
geçirilmiştir. Karabinadan dönerek bele oturan ipin
sürtünmesinin yarattığı frenleme etkiyle bazı tırmanışların
emniyetinin alınması yeterli olabilmektedir.
(Solda)
Lider t ırmanışını t ama mladıkt an sonra, tek noktalı bir
emn iyet yerleşt irip, bağlı olduğu t ır manış ipinden t am
kazık ile kendi emniyet ini almışt ır. Sonra bu noktaya
bir perlonla bağlayarak (bac k up) ayrıc a emniyet ini
aldığı başka bir emn iyet nokt ası oluşt urmuşt ur. Bu
emn iyet noktasına t akt ığı bir HMS üzerinden de yarım
kazık emniyet iyle arkadaşını yukarıya almakt adır.
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Doğrudan be l üzerinden emniyet alma k

(Y ukarıda) Emniyet alan dağc ı sağlam bir kaya bloğu ya da doğal
yapının arkasında ot urarak ya da ayakta durarak doğrudan bel
üzerinden emniyet alabilir. Vüc udun dengesinin korun ması iç in ipin
aç ık olan bac akların arasında bir konumda ol ması gerekir. F renleme
yapmak gerekt iğinde ip çapraz konuma get iril melid ir.
(Solda) Ayakt a durarak belden emniyett e bir ayakla karşıdan destek
alırken kayaya yaslanmak en doğrusudur.

ANA EMNİYET NOKTASINDA KENDİNİ EMNİYETE ALMA
Y ukarıda bir ana emniyet nokt ası oluşt urulac ak ise, dağc ının ilk yapacağı iş yerleşt irdiği
ilk nokt adan kendi emniyet ini almak ol ma lıdı r. Dağc ı kendi emniyet ini kemerinde t aşıdığı
kol boyu uzunluğundaki bir sabit askı ile ya da bağlı bulunduğu t ırmanış ipinden t am
kazık düğü mü ile bu nokt aya kendisini sabit leyerek alır.
Daha sonra ana emniyet i oluşt urur. Kendini en sağlam olan nokt aya bağlamak esast ır. Bu
nedenle oluşan ana emniyett e dağa sağlam başka bir nokt a varsa kendini oraya alması
daha doğru olur.
T am kazık ile bağlanma seçeneğinde gerekt iğinde ana emniyet nokt ası düğüme müdahale
ederek uzaklaşıp yakınlaşmak mü mkündür.
E mniyet nokt asına bağlanma emniyet kemeri nin önündeki halkadan yapılır.
Yerde ve arkadaki bir emniyet nokt asına bağlanma emniyet kemeri nin ön taraf ından
yapılır.
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