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● Bu amatör bir malzeme listesidir, geliştirilmeyi beklemektedir.  

● Kamp faaliyetine göre çeşitli malzemeler eklenebilir/çıkarılabilir. 

● Malzemelerin adedi/miktarı/boyutu kamp süresine  göre değişiklik 

gösterebilir. 

 

1. Barınma 

a. Çadır (Mevsime göre çadır seçilmeli, sıcak aylarda 5 

mevsimlik çadır kullanılırsa çok sıcak olur, kışın ortasında da 

3 mevsimlik çadır kullanılırsa üşünür.) 

b. Mat 

c. Şişme yatak 

d. Uyku Tulumu (Mevsime göre tulumun türü seçilmeli, çadır 

seçimindeki gibi) 

e. Battaniye  (Doğrudan polar battaniye olursa daha hafif olur) 

f. Yastık 

g. Kamp lambası (Çadır içine asılan lamba da bulundurulursa 

kullanışlı olabilir.) 

2. Yiyecek 

a. Malzemeler 

i. Ocak 

ii. Mangal 

iii. Izgara 

iv. Şiş 

v. Mangal Yelpazesi 

vi. Tava/Tencere 

vii. Çaydanlık 

viii. Semaver 

ix. Saklama kabı 

x. Tahta kaşık 

xi. Tabak 

xii. Çatal-Kaşık 
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xiii. Tahta çay kaşığı çubuğu 

xiv. Maşa 

xv. Bardak 

xvi. Termos 

xvii. Alüminyum Folyo 

xviii. Örtü-Sofra bezi 

xix. Havlu kağıt 

xx. Şişe kapağı açacağı 

b. Yiyecekler 

i. Kahvaltılık paket gıda( üçgen peynir, 

zeytin,reçel,çikolata vs.) 

ii. Yağ 

iii. Tuz-baharat-şeker 

iv. Sebze (soğan, domates, biber vs.) 

v. Meyve 

vi. Kuruyemiş 

vii. Atıştırmalık 

viii. Kahve-Çay 

ix. İçme suyu 

x. Konserve yiyecekler 

3. Malzemeler 

a. Katlanır sandalye 

b. Hafif kilim ya da hasır 

c. Çakı 

d. Balta  

e. Makas 

f. Çakmak 

g. Kibrit 

h. Çıra 

i. İspirto ya da aynı işlevi gören jel 

j. Mum 

k. İp-halat (Çadır,salıncak vs. için) 

l. Bant 

m. Pusula 

n. Çöp poşeti 
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o. Peçete 

p. Islak mendil 

q. Mandal (Islak kıyafetleri asmak için) 

4. Giysi 

a. Mevsime uygun kıyafetler (Cepli pantolon, polar 

hırka,yağmurluk, mont, termal içlikler,mayo vs.) 

b. Sırt çantası 

c. Bel çantası 

d. Su geçirmez bot,ayakkabı 

e. İç çamaşırlar 

f. Çorap 

g. Eldiven 

h. Terlik 

i. Şapka (Güneş + Soğuk için) 

5. Kişisel Eşya 

a. Havlu 

b. Diş fırçası-diş macunu 

c. Sabun 

d. Şampuan 

e. Tuvalet kağıdı 

f. Tırnak makası 

g. Güneş kremi 

h. Nemlendirici krem 

i. Dudak kremi 

j. Güneş gözlüğü 

k. Kol saati 

l. Gözlük bezi 

m. Ayna 

n. Mini dikiş seti (iğne,iplik,makas,düğme) 

o. Tarak-Toka 

6. Tıbbi malzemeler 

a. Yara bandı 

b. Yanık kremi 

c. Ağrı kesici/ateş düşürücü 

d. Ateş ölçer 
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e. Uçuk kremi 

f. Gazlı bez 

g. Pamuk 

h. Kolonya 

7. Elektronik 

a. Cep telefonu+şarj aleti 

b. Bilgisayar+şarj aleti 

c. Fotoğraf makinesi 

d. Kulaklık 

e. El feneri 

f. Pil 

Not: Kamp, doğa ile iç içe olmanın ve teknolojiden kaçmanın en 

güzel yollarından biridir. O yüzden bu kategoride el fenerinden 

başka bir şeyin alınmamasını tavsiye ederiz. Telefonlar da iletişim 

amacından başka bir şey için kullanılmasa ne hoş olur! :) 

8. X kategorisi(?) - Tavsiyelerinizle X Kategorisine güzel bir isim 

bulabiliriz. :) 

a. Kitap-dergi 

b. Defter 

c. Kalem 

d. Hobi malzemesi (fotoğraf makinesi,resim malzemeleri, 

enstrüman,bulmaca,teleskop vs.) 
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