
2015 YAZ GENÇLİK KAMPI
“gençliğe değer”



1. Gençliğin enerjisi ve heyecanına dokunarak onlara iletmek istediğimiz değerlerin 
aktarımına zemin hazırlamak

2. Yıl boyunca On Yirmi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerinde yapılan 
çalışmaların son noktasını gençlere coşkulu bir şekilde yaşatmak

3. Kamplar vesilesi ile ilk defa faaliyetlere katılan gençlerin yıl içinde Belediyemizin 
yapacağı faaliyetlere severek gelmesine imkan sağlamak

4. Gençlerin kamp liderliği için seçilen ahlaklı, özverili, başarılı ve çalışkan 
liderlerini örnek almalarını sağlamak

5. Oyunlar, etkinlikler, yarışmalar, seminerler ve yaşanılacak heyecanlarla gençlere 
ve gençliğe verilen değeri hissettirmek

6. Gençlerin, beraber yapılan çalışmalarla bencillikten kurtulup digergam sahibi 
olmalarına, ekip uyumunu özümseyip, birlikteliğin ve birlikte başarmanın değerini 
kavramalarına zemin oluşturmak

Amacımız



1. Grup: 125 erkek (21 Temmuz - 26 Temmuz)  

2. Grup: 125 erkek (26 Temmuz - 31 Temmuz) 

3. Grup: 125 kız (31 Temmuz - 05 Ağustos) 

4. Grup: 125 kız (05 Ağustos - 10 Ağustos)

5. Grup: 125 erkek (20 Ağustos - 25 Ağustos)  

6. Grup: 125 erkek (25 Ağustos - 30 Ağustos) 

7. Grup: 125 erkek (30 Ağustos - 04 Eylül)

8. Grup: 125 erkek (04 Eylül - 09 Eylül)

• TOPLAM: 1000 kişi

Katılım Planlaması



KAMP MALZEME LİSTESİ VE VELİ BİLGİLENDİRME
Gençlik kamplarımız üniversiteli kamp hususunda tecrübeli rehber ağabeyler eşliğinde ve bir program 
dâhilinde gruplar halinde yapılmaktadır. Kamplara katılacak gençlerin ekte gönderilen muvafakatnameleri 
doldurmaları gerekmektedir. Kampa katılım ücretsizdir. 
Kampçının Getirmesi/Getirmemesi Gerekenler
Aşağıda ki malzemelerden birçoğu gerekli ve zorunludur. Bu konuda yanlarına not düşülmüştür. Sandalet 
getiren katılımcıların terlik getirmelerine gerek yoktur.  Bunun gibi bazı malzemeler diğerine tercih 
edilebilir. Bunlar da isteğe bağlı diye ifade edilmiştir.  Kamp süresince katılımcıların şahsi cep telefonu, 
mp3 çalar, walkman, diskman, vb oyun araçlarını kullanmaları, bir köşeye çekilip tek başlarına kitap 
okumaları yasaktır. Ailelerle görüşmek için kampta görevli kişilerin ve takım liderlerinin cep telefonu 
numaraları verilmekte ve iletişim sürekli sağlanabilmektedir. Bu ve benzeri aletlerin serbest olması 
gençlerin sosyal uyum kurmalarını zorlaştırmakta, kampın ortamını bozmakta, kişileri bireyselleştirmekte 
ve arkadaşlarıyla kaynaşmasına engel olmaktadır.
1) Eşofman Takımı   1 Takım Gerekli 
2) İç çamaşırı takım   2 Takım Gerekli 
3) Pantolon     2 Adet Gerekli 
4) Tişört    3 Adet Gerekli 
5) Kazak    2 Adet Gerekli 
6) Mont, yağmurluk   1 Adet Gerekli Yağmur ihtimaline karşılık
7) Swetşort kapşonlu   1 Adet İsteğe Bağlı 
8) Polar    1 Adet İsteğe Bağlı 
9) Capri, şort, haşema   1 Adet Gerekli 
10) Spor ayakkabısı   1 Adet Gerekli 
11) Terlik    1 Adet İsteğe Bağlı 
12) Sandalet    1 Adet İsteğe Bağlı Terlik yerine tercih edilir.
13) El ve Yüz kremi   1 Adet Gerekli 
14) Kimlik kartı   Gerekli 
15) Müzik aleti   Yeteneği varsa Gitar, ney, def, bağlama vs.
16) Kalem ve Not Defteri  1 Adet Gerekli 
17) Kişisel bakım malzemeleri  1 Takım (Diş fırçası, havlu vb..) Gerekli 



Kamp
Alanımız

Kamp alanımız Bolu Aladağlar mevkiinde bulunan 
Göksu Mesire alanı içindeki kamp sahasıdır.
Aladağlar 50 yıllık kamp geçmişi, geniş düzlükleri, 
yüksek çam ağaçları, dereleri, göleti ve bol oksijeni 
ile unutulmaz bir kamp atmosferi sağlamaktadır.



Kampa Giriş
Hareket noktasında toplanan gençlerimiz, 
yoklaması yapılarak aracımıza bindirilmekte ve 
kamp alanına getirilmektedir. Kamp alanı girişinde 
selamlama ve kamp hakkında bilgilendirmenin 
akabinde yaş ve arkadaşlıkları dikkate alınarak 
liderleri eşliğinde ekiplere ayrılmaktadır.
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Kamp 
Etkinliklerimiz



Saha 
Oyunları

Saha oyunları çerçevesinde gençlerin takım 
ruhu kazanmaları, bedensel enerjilerini 
atmaları ve hırslarını kontrol etmeleri 
hedeflenmektedir. Oyunlar esnasında kamp 
liderleri tarafındam gözlemler yapılarak oyun 
sonrasında gerekli hatırlatmalar yapılmaktadır. 



Masa
Oyunları

Gençlerin zihin gelişimlerine katkı sağlamak, 
pratik zekalarına dokunmak, düşünme 
melekelerini geliştirmek amacıyla; satranç, 
scrable, monopoly, janga, tabu, mangala vb... 
masa ve akıl oyunları oynamaktadır.



Yarış
Parkuru

Takım ruhu ve birlikte başarmayı, çalışma azmini 
geliştirmek için düzenlenen parkurda; koşu, engel 
geçme, basket atma, sürünme, halka geçirme, ip 
atlama, denge tahtasında yürüme, dönerek denge 
kurma ve çuval yarışı sırasıyla geçilmekte ve 
bayrak bir sonraki yarışmacıya devredilmektedir.



Okçuluk - Binicilik
Kent yaşamında gençlerin her zaman 
ulaşamayacağı okçuluk ve binicilik imkanı 
için kamp alanımıza haftada bir olmak üzere 
at ve eşek getirilmekte, okçuluk eğitimi 
verilmektedir.



Astronomi
Atölyesi

Evrende yalnız olmadığımızı, düşünürken sadece 
kendimizi değil çok daha geniş ufukları devreye 
alabilmemizi sağlamak amacıyla astronomi 
atölyesinde önce sunum eşliğinde bilgiler verilmekte, 
akabinde teleskop ile uzay gözlemi yaptırılmakta ve 
katılanlara hediyeler ve sertifikalar verilmektedir.



Gece Yürüyüşü
Gecenin karanlığında, etraftaki dikkat dağıtıcı 
her şeyin gözden gizlendiği ancak korkunun 
ve heyecanın devreye girdiği yürüyüşlerde 
korku disiplini, birlikteliğin verdiği cesaret ve 
dayanışma duygusu sağlanmaktadır.



Odun Toplama
Gece kamp ateşinde her gencin kendi emeğini 
de hissetmesini sağlayacak şekilde gün içinde 
topluca arazide odun toplanmaktadır. Odun 
toplama esnasında ormana sahip çıkma ve yeşili 
korumaya dair uyarılar ve bilinç aktarımları 
yapılmaktadır.



Kamp Ateşi
Kampların en lezzet veren uygulamalarından olan 
kamp ateşi etrafında bir yandan sohbetler edilirken 
diğer yandan türküler ve marşlar söylenmektedir. 
Gençlerin yeteneklerine göre fıkralardan 
tekerlemelere, taklitlerden farklı özel yeteneklere 
kadar bir çok detay ortaya çıkmaktadır.



Gece Sineması
Günümüz gençliğine ulaşmada en etkili araçlardan 
biri olan sinema orman ortamında bir açık hava 
sineması etkisiyle izlenmektedir. Bu uygulamada 
gençlerin isteği bizlerin seçmiş olduğu eğitici filmlerle 
birleşmekte hem farklı bir ortam oluşturulmakta hem 
de verilmesi gereken mesajlar verilebilmektedir.



Orman Yürüyüşü
Gün içerisinde ormanın dinginliği ve 
zenginliğini farkettirmek, grup içi etkileşim ve 
tanışmalara imkan sağlamak amacıyla orman içi 
yürüyüşler yapılmaktadır. 



Canlı Langırt
Gençler arasında takım ruhu oluşturup, dar 
alanda reflekslerini geliştiren ve heyecanlı 
dakikalar geçirmelerine imkan sağlayan eğlence 
parkurudur.



Ebru Sanatı
Gençlerimizin geleneksel sanatlarımızla 
tanıştırılması, ilgi ve merak uyandırılması, 
doğanın renkleri içerisinde ve dinginliğinde 
kendi hislerini keşfetmelerine imkan 
sağlanmaktadır.



Yüzme Havuzu
Gençlerimizin bedensel gelişimine destek 
sağlayan ve vücut  kaslarının aynı anda 
çalıştığı yüzme sporu için portatif havuz 
kullanılmaktadır.



Kano
Gençlerimiz Aladağ göletinde kürek çekmenin 
keyfini yaşarken, yarışmanın ve aynı anda bütün 
vücudu çalıştırmanın hazzını yaşamaktadırlar.



Zirve Yürüyüşü
Doğanın zirvesinden hayatın zirvesine 
yol bulmak için; dostluğu, kardeşliği, 
yardımlaşmayı, bir arada yaşadığımız 
unutulmaz yolculuklara...



İp Parkurlar
Heyecan ve dengenin bir arada olduğu, 
dikkat ve tedirginlik içinde başarmaya 
odaklanarak geçilmeye çalışılan parkurda 
eğlencelei dakikalar yaşanmakta, oturaklı ve 
ayakta sallanılan salıncaklarla hoşça vakit 
geçirilmektedir.



Sabah Sporu
Ormanın temiz havasının etkisiyle dinlenmiş 
olarak kalkılan sabahlarda kahvaltı öncesi hafif 
yürüyüşler, koşular ve egzersiz hareketleri ile 
vücudun açılması ve güne zinde bir başlangıç 
yapılması sağlanmaktadır.



Yangın Eğitimi
İBB itfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği halinde 
gençlerimize yangın ve yangınla mücadele 
hususunda bilgilendirmeler yapılmakta, 
uygulamalarla basit tedbirlerin kalıcı hale 
gelmesi sağlanmaktadır.



Ekip Eğitimi
Kamp süresince yapılan farklı oyun ve 
etkinlikler ile bir ekibe dahil olma, ekip 
halinde iş yapabilme, ekip içinde kendine 
düşen sorumluluğu ve o sorumluluğun önemini 
kavrama amacı güdülmektedir.



Seminerler
Kamp süresince gerek liderlerin hazırladığı 
konularda gerek se de dışarıdan getirilen kişiler 
vasıtasıyla belirlenen konular ve değerler 
anlatılmakatdır. 



Yemekler
Açık havada enerji ihtiyacının fazlalığı da 
dikkate alınarak günlük 3 öğün belirlenen 
yemek menüsü catering firmasından sürekli 
taze olarak alınmakta ve servis edilmektedir.



Sertifika
Töreni

Kampın sonunda gençlere verilen değeri 
göstermek amacıyla Belediye Başkanımız, 
Başkan Yardımcılarımız ve ilgili Müdürlerimiz 
eliyle sertifikalar verilmekte, bu vesile ile 
gençlerde aidiyet ve sahiplenme sağlanmaktadır.



Vedalaşma
Helalleşme

Her kampın sonunda liderler ve katılımcılar 
arasında helalleşme ve toplu vedalaşma 
yapılmakta, gençler arasında iletişim bilgileri 
paylaşılmakta ve sonraki kamplarda buluşmak 
için sözleşilmektedir.



Kapanış Programı
Kampların son gecelerinin duygunun ve 
eğlencenin zirve noktası olduğu bilinciyle 
müzik grubumuzun konseriyle başlayan ve 
diğer etkinliklerle devam eden unutulmaz anlar 
yaşatılmaktadır.
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