
ACA Derecelendirme Sistemi 

Kanyon geçişi için gerekli teknik bilgi, kanyonun su seviyesi, geçiş süresi, riskler ve kanyon geçişinden 

alınacak keyif göz önünde bulundurularak kanyon geçişleri derecelendirilir. Çoğunlukla mevsim 

farklılıklarında bu özelliklerde değişiklikler olduğundan aynı kanyon farklı mevsimlerde farklı derecelerde 

olur. 

ACA Derecelendirme Sistemi Gösterimi 

 

Kaynak:(Amerikan Kanyon Derneği - American Canyoneering Association) 

Teknik: 1-4 arasında derecelendirilmiştir. 

1-İp ve üst seviye teknik beceri gerektirmez. 

2-Temel kanyon bilgisi ve temel seviyede teknik malzeme kullanılarak geçiş yapılabilir. 

3-İp ve teknik ekipmanlar yoğunlukla kullanılır, bazı noktalarda tırmanma da gerektirebilir. 

4-İleri seviyede teknik bilgi, tecrübe ve teknik ekipman gerektirir.  En az 1 tane 60 metreden yüksek iniş 

mevcuttur. 

Su Seviyesi: A, B, C şeklinde derecelendirilmiştir. (Kanyongeçiş mevsiminde ve olağan şartlar içerisinde) 

A-Normalde kuru veya en fazla bele kadar su mevcut. 

B-Su akımı azdır. Gölet geçişleri olabilir. 

C-Güçlü su akımları mevcuttur.  

C1 – Su akımı hafif ile orta şiddetlidir.  

C2 – Su akımı güçlüdür. Suya kapılma ve sifon gibi riskler mevcuttur.  

C3 – Su akımı çok güçlüdür.  Sadece uzman kanyoncular geçiş yapmalıdır. 

C4 – Su akımı çok güçlüdür ve öngörülemez riskler barındırır. Uzman kanyoncular için de tehlikelidir. 

Zaman: I, II, III, IV, V, VI şeklinde derecelendirilmiştir.  Normal bir geçiş hızı dikkate alınarak 4-6 kişilik 

bir ekip için geçerlidir. 

I- Dört saatten daha az bir zamanda geçilebilir. 

II- Yarım gün içerisinde geçiş yapılabilir. 

III- Bir gün içerisinde geçiş yapılabilir. 

IV- Bir tam günde geçiş yapılmayabilir. Zorunlu kamp için hazırlıklı olunmalıdır. 
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V- Bir gece kamplı geçiş ile geçilebilir. 

VI- İki veya daha fazla gün kamp gerektirir. 

Risk: S, R, X, XX şeklindederecelendirilmiştir. 

P- Uygun yeteneklere sahip kişiler için basittir.  

PG- Uygun yeteneklere sahip kişiler için bile zorlayıcı olabilir. 

R- Geçişi zorlandıran faktörler mevcuttur. Teknik beceri ve muhakeme yeteneği gerektirir. Yeni başlayanlar 

için uygun değildir. 

X- Geçişi zorlaştıran faktörler mevcuttur. Teknik veya muhakeme hataları ciddi yaralanma ve ölümle 

sonuçlanabilir. Sadece çok tecrübeli kanyoncular geçebilir. 

XX- Çok tecrübeli kanyon sporcuları için bile hayati tehlike içerir. 

Kalite: 0, ★ , ★★ , ★★★ şeklinde derecelendirilmiştir. 

0–Birçok yönden zayıf. Tekrar gidilmeye değmez. 

★ - Teknik yönden sıradan. Görsel ve eğlence yönünden zayıf. 

★★ - Teknik yönden ideal. Görsel ve eğlence yönünden iyi. 

★★★- Birçok yönden harika bir kanyon. 


