İFSAK Gezi Birimi
08-12 Nisan 2020, Fotoğraf Gezisi
“Ormanın Ötesindeki Diyar”: Transilvanya
Birlikte üretebileceğimiz fotoğraf gezilerine etkili bir örnek olacağına inandığımız ve organizasyonu için
ciddi zaman ve emek harcadığımız, Transilvanya gezimizin detaylarını sizlere sunmanın heyecanını
yaşıyoruz.
Bir romanın peşinden olayların geçtiği mekanlara yazarıyla birlikte giderek, tarihi fotoğraflamak için
yola çıkacağız. Romanı "Yalancılar ve Sevgililer"i yazmak için ülkeyi defalarca ziyaret eden başarılı
gazeteci-yazar Gülşah Elikbank bu gezimizde bizlerle birlikte olacak.
Türünün ilk örneği olacağına inandığımız organizasyonun özeti şu şekilde:
Katılımcılarımız, gezimizin temelini oluşturacak “Yalancılar ve Sevgililer” romanını İFSAK
sekretaryasından temin ederek, okuyacaklar. İlgi duydukları bölümleri belirleyerek düzenlenecek ilk
toplantıya katılacak ve çekim planları yapmaya başlayacaklar. Aşağıda ana hatları ile belirtilen takvimle
hareket ederek, gezi öncesi hazırlıklarını tamamlayacaklar. Bu süreçte elde edilen çekim planlarına göre
titizlikle hazırlanarak detaylandırılmış fotoğraf gezisini gerçekleştirecekler. Gezinin hemen ardından
yapılacak değerlendirmeler ile gezide üretilen fotoğraflar ve romandan alınan metinler ile sergi
hazırlığına başlanacak ve Romanya İstanbul Başkonsolosluğu, gezi sonrası düzenlenecek sergiye ev
sahipliği yapacak.

İFSAK Transilvanya Fotoğraf Gezisi Takvimi
19 Şubat 2020 Salı

Yazar ile buluşma – Çekim Planları

- Mastercamp

12 Mart 2020 Perşembe

Yapay Işık Kullanımı – Pratik Öneriler

- İFSAK

15 Mart 2020 Pazar

Deneme Çekimi

- Topkapı Sarayı

24 Mart 2020 Salı

Değerlendirme – Gezi Organizasyonu

- İFSAK

08-12 Nisan 2020

İFSAK Transilvanya Fotoğraf Gezisi

8 Nisan Çarşamba

Sabah uçağı ile Bükreş, Bükreş merkez gezisi, Konaklama Bükreş

9 Nisan Perşembe

Bükreş – Bran, Konaklama Bran

10 Nisan Cuma

Bran – Braşov, Konaklama Braşov

11 Nisan Cumartesi

Braşov – Sinaia, Konaklama Sinaia

12 Nisan Pazar

Sinaia – Targovişte, Targovişte – Bükreş, Akşam uçağı ile Dönüş

21 Nisan 2020 Salı

Değerlendirme – Sergi Organizasyonu
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- İFSAK

İFSAK Transilvanya Fotoğraf Gezisi Katılım Bedeli:
İFSAK Üyeleri için

: 580€

Tek kişi konaklama bedeli

: 135€

Gezi katılım bedeli nakit Euro olarak İFSAK Sekretaryasına ödenebilir.
Kredi kartı ile Türk Lirası üzerinden ödeme yapmak isteyen katılımcılar için 50€ masraf bulunmaktadır.

Ücrete Dahil Olanlar

Ücrete Dahil Olmayanlar

•

Rehberlik

•

İstanbul – Bükreş – İstanbul Uçak Bileti

•

4 Gece Konaklama

•

Schengen Vizesi

•

4 Adet Kahvaltı

•

Öğlen ve Akşam Yemekleri

•

Ulaşım

•

Müze & Ören yeri girişleri

•

Seyahat ve Kaza Sigortası

•

Yurt Dışı Çıkış Harcı

•

Gezi öncesi yapılacak tüm toplantılar
ve çekim gezileri

Uçuş Bilgileri: Fotoğraf gezimiz detayları aşağıda bulunan uçuşa göre organize dilmiştir.
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•

•

Katılımcılar belirtilen bileti kendileri satın alabilir ya da destek aldığımız acentamız aracılığı ile
bizim almamızı talep edebilir. Gezi katılım formunda yer alan “Adıma uçak bileti satın
alınmasını talep ediyorum.” Seçeneğini işaretlemeniz durumunda en kısa sürede sizinle
iletişim kurulacak ve biletiniz alınarak size iletilecektir. Uçak
biletleri grup adına değil tek
tek katılımcılar adına olacağı için, satın alınacak tarihlerde farklı fiyatlar oluşabilecektir. Güncel
fiyat katılımcıya iletilecek ve onaylanması durumunda satın alınacaktır.
Yurtdışına gittiğimiz için, belirtilen tarihten önce gitmek ya da gezinin bittiği tarihten sonra
dönmek
isteyebilirsiniz. Durumunuzu Gezi Kayıt Forumu’nda yer alan “Notlar”
bölümünde belirtirseniz, buna göre uçak ve konaklama organize edilebilir.

Pratik Bilgiler:
Pasaportunuzun gezinin bitiş tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması
gerekmektedir.
Minimum Katılımcı sayısı

: 10

Son Katılım Tarihi

: 23 Mart 2020 Pazartesi

Uçak bileti fiyatlarındaki güncellemeler sebebi ile son katılım tarihi beklenmeden hızla hareket edilmesi
önerilir.
Koordinasyon Toplantısı

: 24 Mart 2020 Salı

İFSAK Transilvanya Fotoğraf Gezisi Takvimi’nde belirtildiği şekilde, gezi öncesinde organize olacağız.
Gezi katılımı kesinleşmiş tüm üyelerimiz ile koordinasyon toplantısında bir araya gelecek,
kullanacağımız iletişim grubunu oluşturacak ve gezinin arzu ettiğimiz şekilde gerçekleşmesi için tüm
detayların üzerinden geçeceğiz.
Gezi Sorumlusu ve Fotoğraf Danışmanı

•
•
•

•
•

•

: Özhan Özde

İFSAK Gezi Birimi tarafından planlanan bu gezi, bir fotoğraf gezisidir.
Gezimiz, TURSAB A sınıfı 8657 numaralı Vitray Travel, seyahat acentesi tarafından organize
edilmektedir.

Doldurulan katılım formları, iletisim@ifsak.org.tr adresine gönderilmelidir. Gezi
katılım bedeli ödemesini takiben “Transilvanya Gezisi Kesin Katılım Listesi “ne kayıt yapılır
ve katılımcıya bilgi verilir.
Geziye katılacak her katılımcı için mutlaka ayrı bir katılım formu doldurulmalıdır.
Son katılım tarihinden sonra oluşabilecek iptal durumlarında ücret iadesi yapılamayacaktır.
Bu tarihten önce oluşabilecek iptal taleplerinde, hızlıca İFSAK Sekretaryasına bilgi
verilmelidir.
İptal talebi olan katılımcı için uçak bileti alınmış ise, uçak biletinde yazan iptal koşulları
geçerli olacaktır.

İFSAK, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, Özverim Apt. No:32 / 4 Beyoğlu 34433 İSTANBUL
Telefon : (0212) 292 42 01 / 292 18 07 Faks: (0212) 252 44 61 www.ifsak.org.tr
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