
GEZİ KUMBARASI VE  
TAMER GÜNAL İLE  

FETHİYE- KAYAKÖY JUNGLE CAMPİNG’DE 
2 GECE-3 GÜN  

FOTOĞRAF EĞİTİMLİ ÇADIR KAMPI 

Fethiye- Kayaköy’de bu sene hizmete açılan 
Kayaköy Jungle Camping’de düzenlenen bu 
İLK etkinlik kapsamında;  
 
• Hayalet Şehir yani tarihi Rum evleri 

manzarasına karşı çadırlarımızı kurup,  
• Tamer Günal ile temel fotoğrafçılık eğitimi 

alacağız,  
• Fethiye’nin muhteşem koylarında yüzme 

molası ile bitireceğimiz uzun doğa 
yürüyüşleri yapacağız ve  

• Akşamları kamp ateşi başında fotoğraf 
çekimi ve sosyal medya için fotoğraf 
hazırlama üzerine sohbet edip günün 
yorgunluğunu atacağız. 

Siz de bize eşlik etmek isteseniz, fotoğraf 
makinenizi ve çadırınızı kapıp gelin.. 



27 Eylül Cuma  
09:00-09:40- Açık büfe kahvaltı  
09:40-10:20- Kamp yerleşimi ve Çadır kurulumu 
10:30-13:45- Temel Fotoğrafçılık Eğitimi  
14:00-15:00- Öğle Yemeği 
15:15- 18:00- Kayaköy Rum Evleri Gezisi & 
Fotoğraf Çekimi 
19:00-20:30- Akşam Yemeği 
21:00-22:30- Kamp Ateşi başında eğitimlere 
devam (Fotoğraf hazırlanması ve uygulamalar) 
 
28 Eylül Cumartesi 
09:00-09:40- Açık büfe kahvaltı  
10:00-13:45- Fotoğrafçılık Eğitimi  
14:00-15:00- Öğle Yemeği  
15:15- 18:00- Soğuk Su Yürüyüşü & Fotoğraf 
Çekimi & Yüzme Molası 
19:00-20:30- Akşam Yemeği 
21:00-22:30- Eğitime devam (Gece Fotoğraf 
Çekimi- Yıldız Pozlama Eğitimi) 
  
29 Eylül Pazar 
09:00-09:40- Açık büfe kahvaltı  
10:00- 13:45- Fotoğraf Eğitimi (Fotoğrafların 
değerlendirilmesi- soru&cevaplar) 
14:00- 15:00- Öğle Yemeği 
Çıkış 

Etkinlik takvimi ve program içeriği: 

 
Not: Eğitimlerin sıralaması ve içeriği katılımcı tercihi, 
fotoğraf makinelerinin uygunluğu ve program 
yoğunluğuna göre farlılık gösterebilir. Ancak aşağıda 
belirtilen içerik program kapsamında verilecektir. 
 



Tamer Günal ile Fotoğrafçılık Eğitiminde Neler Öğreneceğiz? 

• Fotoğraf makinelerinin çalışma prensipleri ve makinelerimizi tanıma 
• Pozlama 
• Temel ışık bilgileri 
• Kompozisyon 
• Özel teknikler (panorama çekimler, pan tekniği, gece fotoğrafı...) 
• Yıldız pozlama 
• Makro ve focus stacking 
• Yardımcı malzemeler (tripot, filtreler vs.) 
• Time lapse  
• Cep telefonu fotoğrafçılığı 
• Fotoğraf çekimleri için yardımcı telefon uygulamaları 

www.tamergunal.com 



• 2 gece çadır konaklama  
• Sabah-Öğle ve Akşam Yemekleri 
• Fotoğrafçılık Eğitimi 

Etkinliğe Neler Dahil? 

Etkinliğe Dahil Olmayanlar 

• Kayaköy Jungle Camping Ulaşım 
• Her türlü kişisel harcamalar ve 

yemek dışı alınacak içecekler 

Yanınızda Getirmeniz Gerekenler 

• Uzun yürüyüşler için rahat bir çift 
spor ayakkası almayı unutmayın. 

• Yüzmek isteyenler için mayo veya 
bikini şart. 

• Fotoğraf makinesi olmazsa olmaz 
ama cep telefonumla idare ederim 
derseniz siz bilirsiniz. 

• Tripodunuz varsa mutlaka alın. 
Eğer yoksa sıra ile bizim 
tripodlarımızı kullanabilirsiniz. 

• Mümkünse kişisel bilgisayarlarınızı 
getirmenizi tavsiye ederiz. 



Ücret ve Ödeme 

• Program ücreti; 
- Kendi çadırında konaklayacaklar için 400 TL. 
* Çadırı kamptan kiralayacaklar için 500 TL.’dir. 

 
• Ödemeler en geç  13 Eylül 2019 tarihine kadar 

EFT/ Havale yolu ile yapılacaktır. 
 
• Mail ile geri dönüş yaparak kesin kayıt 

yaptırmak isteyenlere hesap numarası 
iletilecektir. 

Not: Program kontenjan ile sınırlıdır.  
 
Not: Kayaköy’e Cuma sabahı öncesi ulaşacak ve 
Pazar gününden sonra kalacak olanların; kendi 
çadırları ile gecelik kişi başı 35 TL- kamptan 
kiralayacakları çadır ile gecelik 45 TL ödemeleri 
gerekmektedir. 
 

Detaylı bilgi ve sorularınız için iletişim: 

 
kayakoyjunglecamping 

info@gezikumbarasi.com 

gezikumbarasi 


