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TANITIM DOSYASI 



Yıldız Teknik Üniversitesi Gezi ve Kampçılık 

Kulübü olarak bu sene ikincisini 

gerçekleştireceğimiz etkinlikte öğrencilerimiz ve 

davetlilerimiz için hem eğlenceli hem 

bilgilendirici hem de cesaretlendirici bir ortam 

hazırlanacaktır.  
 

3-4 Mart tarihlerinde Bolu Yedigöller Milli 

Parkı’nda gerçekleştireceğimiz proje 

kapsamında birçok gezgin ve kampçı kadın 

etkinliğimizde buluşacaktır. Okul içi ve okul dışı 

ortalama 300 katılımcıya ulaşmak 

hedeflenmektedir.  
 

Projemiz dahilinde Türkiye’nin tüm 

üniversitelerindeki kadınlara seslenip onları 

kampımıza davet edeceğiz. Öğrencilerimiz ve 

davetlilerimiz doğada vakit geçirme ve yol 

hikayelerini paylaşma fırsatı bulacaklar. 
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Etkinliğimizin amacı kadınların doğada 

kendi başlarına da var olabileceklerini 

göstermek, kamp yapmaya cesaret 

edemeyen kadınların birbirlerine ilham 

olmasını sağlamaktır.  
 

Etkinliğimizde temel kampçılık eğitimleri 

verilerek katılımcılarımız bilgilendirilecektir. 

Bunun yanı sıra trekking, yoga, mini konser 

gibi aktivitelerle katılımcılarımızın doğada 

geçirdikleri zamandan keyif almalarını 

hedefliyoruz. 
 

Gelenekselleşen etkinliğimizde gazeteciler, 

ünlü isimler ve gezginlerin de katılımıyla bir 

bütün olup, kadın kadına neler 

yapılabileceğinin mesajını aktaracağız. 
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ETKİNLİĞİN 

GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ ALAN 
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GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

ETKİNLİKLER 

1. TEMEL KAMPÇILIK EĞİTİMİ 

Etkinlik alanına vardıktan sonra çadır kurma,uyku 

tulumu kullanımı,kampta giyim ve yiyecek, ateş 

yakma gibi temel kampçılık eğitimleri verilecektir.  

 

2. TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ 

Konusunda uzman kişilerin katılımıyla önceliğimiz 

olan konulardan biri olan temel seviye ilk yardım 

eğitimi verilecektir. 

 

3.TREKKİNG ve YOGA 

Yedigöller Milli Parkı’nın doğasındaki yürüyüş 

rotaları takip edilerek trekking etkinliğimiz 

yapılacaktır ve güne yoga yaparak başlarken 

doğanın ve bol oksijenin tadını çıkarmayı 

hedefliyoruz. 

 

4. KONSERLER 

Günü keyifle sonlandırırken, şarkılara hep beraber 

eşlik edip güzel dostluklar kurmak istiyoruz.  
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BİZ KİMİZ? 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GEZİ VE KAMPÇILIK  KULÜBÜ 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Gezi ve Kampçılık  Kulübü 

olarak YTÜGEKA kısaltması altında birleşmiş capcanlı, 

şehirlerdense doğayı tercih eden bir topluluğuz. 

Çantalarımız ve çadırlarımızla bütün arkadaşlarımız ile 

yollara çıkıyoruz ve doğada kamplarımızda mutluluğu 

yakalıyoruz, hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Gezgin 

ruhlu üyelerimiz ile her hafta en az bir kampa ya da 

geziye gitmeye çabalıyoruz.  
 

Bunların yanı sıra eğitimler, konferanslar ve okul içi 

etkinlikler ile herkesi bilinçli, doğa dostu birer gezgin 

yapmayı hedefliyoruz. 
 

YTÜGEKA olarak ana amacız Yıldız Teknik 

Üniversitesi öğrencilerine gezginlik ruhunu aşılamak ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki gezgin ve gezginlik 

ruhu taşıyan öğrencileri bir çatı altında toplamaktır.  
 

PROJE KOORDİNATÖRLERİ 
Deniz Tutku Karasakal 

0507 177 7506 

d.tutkukarasakal@gmail.com    

Nursu Karabağ 

0531 379  6222 

nursuukarabag@gmail.com 
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