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K A M P    R A P O R U 
 
G  E  N  Ç  T  U  R 
 
Lider       : Murat Bayraktar 
Kamp no     : GEN - 35 
Kamp tarihi : 01-08-2015 / 11-08-2015 
Lider tlf. no: 0537 977 95 01 
 
1) KAMP YERİ 
 
(     ) İl merkezi     (     ) İlçe merkezi     (  x  )Belde     (     ) Köy 
 
(  x   ) Kamu kuruluşu      (     ) Vakıf 
 
Adı : Family Camp 
 
Köy ya da belde ise adı ve bağlı olduğu il ve ilçe: Çardak Belde’si için çalıştık ancak beldede yer 
olmadığı için Lapseki ilçesinde konakladık. İki yerleşim yeri arasındaki mesafe 3 kilometreydi ve 
her gün belediye tarafından araçlarla taşındık. 
 
2) Kamp için işbirliği yapılan makam / kişi / kuruluş 
 
      Adı Soyadı    
(     ) Vali   : 
(     ) Kaymakam   : 
( x  ) Belediye Başkanı : Basri Ulaş 
(     ) Muhtar   : 
(     ) Diğer   : 
 
 
İletişim için gerekli telefon numaraları : 542 322 3851 – Belediye Başkanının telefon numarası 
Basri Ulaş. 
 
 
 
3) ULAŞIM 
 
 
İstanbul’dan Lapseki’ye veya Çardak’a otobüs bileti alınabilir. Bilet ücreti 40-45 TL. Otobüs 
Trakya tarafından gidip, Gelibolu’dan feribotla Lapseki’ye veya Çardak’a geçmekte. Yolculuk 5-6 
saat sürdüğü için gece yarısı arabasıyla gitmek mantıklı. Sabah 5.30 – 6 gibi Lapseki feribot 
iskelesine varılıyor. Yolculuktan bir gün önce ilgili kişiler bilgilendirilirse bu saatler için transfer 
ayarlanabilir. Aksi takdirde şehir içi minibüslerin/otobüslerin işlemesini beklemek gerekir. Ya da 
kalınacak yer yakınsa, yürünebilir de. Gitmeden önce haritadan mesafe ölçümü yapılabilir (google 
maps, yandex harita vb kullanılabilir.) 
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4) İLETİŞİM 
 
Bizim kampta yurtdışını aramayı gerektirecek çok acil bir durum yaşanmadı ancak böyle bir durum 
olursa Çardak Belediye binasında ilgili görevli kişilerden rica edilip telefon görüşmesi 
yapılabileceğini düşünüyorum. 
 
 
5) KONAKLAMA 
 
Grup nerede konakladı? 
(     )  Okulda uyku tulumu ile 
(     ) Yurtta yataklarda 
(     ) Kampçılara ayrılan bir binada, ev, spor salonu, vb. 
(  x  ) Diğer (Açıklayınız) 
 
Konaklamamızı Lapseki’deki Orçın Apart’ta yaptık. Web sitesi http://orcinapartotel.com/ telefon 
numarası (286) 512 12 12 
 
Kalınan yerde ne gibi olanaklar vardı? Tuvalet ( x  )   Duş (  x )   Lavabo ( x  )  Ecza dolabı (   ) 
 
Olanların dışında nelere gereksinim duyuldu? 
 
Aparta 5 dk mesafede ana yolda büyük marketler var, buralardan gece atıştırmaları için abur 
cubur alınabilir. Resepsiyonda su satılıyor, odalarda mini buzdolabı olduğu için 5 litrelik sular alınıp 
(2 buçuk tl, markette daha uygun olabilir) soğuk bir şekilde muhafaza edilebilir. 
Apartta kablosuz internet erişimi vardı ancak internete odalardan erişmek mümkün değildi, 
sadece apartın giriş bölümünde internete erişim mümkündü. Bu durum değişebilir tabi ki  
 
 
6) YEMEK 
 
Yemek hangi yöntemle hazırlandı? 
 
Köylüler pişirip getirdi                       (     ) 
Bir aşçı tarafından pişirildi                  (     ) 
Malzeme verildi, grup pişirdi         (     ) 
Malzeme GENÇTUR'ca karşılandı, grup pişirdi  (     ) 
Lokantada yendi      ( x  ) 
Evlerde yendi      (     ) 
 
 
Yemeklerimizi gündüz Çardak’ta akşam Lapseki’de yedik. Bunun nedeni gündüz Çardak’ta 
çalışmamız, saat 17’den sonra Lapseki’de olmamızdan kaynaklıydı. 
Kahvaltımızı apartta yaptık. 
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7) Yerel halkla ilişkiler 
 
Kamp yerinin, sözü geçen kişilerinin isimleri, görevleri : 
 
Kamp yeri Çardak Beldesi’ydi. Belediye başkanı Basri Bey çok yardımseverdi. 
Belediye işçilerinin günlük görevlendirmelerini zabıta amiri/şefi Hasan Bey yapıyordu. 
 
 
Halkın gruba karşı ilgisi nasıldı?  
 
2 gün Kum Adası’nda, geri kalan günlerde de sokaklarda çalıştığımız için halkla sürekli iç içeydik. 
Kum Adası’nda (ada dediğime bakmayın, karayla bağlantısı var) sahil temizliği yaparken bize 
yardım eden kişiler oldu, yazın orada çadırlarıyla tatil yapan yerel halktan kişiler bize karpuz 
ikram etti   
 
Gruba yardımcı olan kişilerin isimleri: 
 
Belediye’den şoför Serdar Bey ve Ali Bey grubu her sabah Orçın Apart’tan (Lapseki) alıp Çardak’a 
götürdüler, akşam da geri getirdiler. 
Başkan’ın sekreteri Esra Hanım da bize her konuda yardımcı olmak için oldukça istekliydi. 
 
 
Grup üyeleri ve yerel halkı kaynaştıracak ne gibi etkinlikler (ev ziyaretleri, kahve söyleşileri, 
tarlada yardım vb.) yapıldı? 
 
Çardak sokaklarında çalışırken evlerinin bahçelerinde bize kavun, karpuz, şeftali ikram eden 
ailelerle sohbet edildi. Kültürlerin aslında ne kadar benzer olduğu, yerel insanlar tarafından 
farkedildi.  
 
Kamp yeri, başka kamplar için uygun mu? (  x  ) Yanıt olumsuzsa gerekçeleri: 
 
Oldukça uygun  
 
Kamp yerinde çalışılacak başka projeler var mı. ( x   )    Neler? 
 
Çardak ve Lapseki küçük yerleşim yerleri, ancak yazın nüfüs artışı yaşanıyor. Bu durumda da 
belediye işçileri genel çevre temizliğinde yetersiz kalıyorlar. Hem Çardak’ta hem de Lapseki’de 
çevre temizliği, düzenlemesi adına kamplar yaz aylarında düzenlenebilir. 
 
8) SAĞLIK 
Yolculuk ve kamp süresince herhangi bir sağlık sorunu yaşandı mı? Yanıt “Evet” ise açıklayınız. 
 
Hayır yaşanmadı, sağsalim gittik, herkes de sağ salim kamp yerinden ayrıldı. 
 
 
9) GRUP HAKKINDA BİLGİ 
 
Grup sayısı :      9      
Erkek  :   3   (2 yetişkin, bir çocuk)  
Kız  :  6 (3 yetişkin 3 çocuk) 
 
Kampçılar hangi uluslardandı? Sayılarıyla belirtiniz. 
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3 Katalan (anne,baba,kız çocuk) , 2 Fransız (anne, kız çocuk), 4 Türk (anne, kız çocuk, erkek çocuk, 
kamp lideri) 
 
 
10) PROJE HAKKINDA BİLGİ 
 
Hangi iş(ler)de çalıştınız? 
 
Sahil temizliği, sokak temizliği, çocuk parklarının düzenlenmesi, yabani otların temizlenmesi, çevre 
düzenleme. 
 
Ne kadar iş yapıldı? 
 
Belediye işçileri ile beraber çalıştığımız için biraz da onların çalışma saatlerine uymak 
durumundaydık. İşçiler sabah 8’de başlarken biz 9’da başladık bunun nedeni kahvaltının en erken 
7.30’da çıkması ve Lapseki-Çardak arasındaki mesafeyi arabayla gitmek gerektiğiydi. 
 
Sabah 9-12 
Öğlen arası 12-13 
Öğleden sonra 13-17. 
 
Bu durumda toplamda 3+4=7 saat çalışmış olduk. Ancak gelecekte düzenlenecek olan (ve daha 
fazla kişinin katılacağı) kamplarda bu süre 1-2 saat düşürülebilir. Kamplarda genelde 5-6 saat 
çalışılır. Az kişi olduğumuzdan ve konaklama-yemek şartları gayet iyi olduğundan bu süreden biraz 
daha fazla çalışmış olduk. 
 
 
Yerel halktan çalışmaya katılan oldu mu? 
 
Evet. Bize örnek oldunuz deyip bize yardım eden kişiler oldu. Keşke herkes sizin gibi bir ucundan 
tutsa diyenlerin sayısı da fazlaydı  
 
Yapılan iş gerçekten yararlı mıydı? 
 
Çocuk parklarındaki ve sahildeki dikenli otları temizleme işlerinin yararlı olduğunu düşünüyorum. 
Biz çocuk parklarını dikenli otlardan temizledikten sonra parka oynamaya gelen çocukları görmek 
bizleri mutlu etti. 
Bunların yanında, yurtdışından gelen gönüllülerin sokaklarını temizlemesinin de yerel insanları 
bilinçlendirmek adına faydalı olduğu kanaatindeyim. 
 
Araç ve gereçler yeterli miydi? 
 
Gerekli araç ve gereçleri belediye bize sağladı, evet yeterliydi. 
 
11)GRUP İÇİ İLİŞKİLER 
 
Grup üyelerinin birbirleriyle olan ilişkileri nasıldı? Gruplaşma oldu mu? Olduysa nedenleri? 
Kalabalık bir grup olmadığımızdan ve grup ailelerden oluştuğu için herhangi bir gruplaşma olmadı. 
Grup içi iletişim çok güzeldi, ailelerin espri anlayışlarının da birbirine benzemesi kampı 
güzelleştiren en önemli etkendi diyebilirim.  
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12)KAMP DÜZENİ 
 
Kamp öncesi ve sırasında; 
 

a) GENÇTUR'dan kaynaklanan aksaklıklar  oldu mu?  Olduysa çözüm önerilerileriniz nelerdir? 
 
 

Hayır olmadı. 
 
 
 
 

b) Kampçıları gönderen kuruluşlardan kaynaklanan sorunlar oldu mu?  ( Akseptans, info sheet, 
lider mektubu gibi GENÇTUR’un kuruluşa yolladığı belgelerin kampçıya verilmemiş olması, 
kampçının kamp hakkında özellikle giyim, içki ve kız erkek ilişkileri konusunda yanlış 
bilgilendirilmesi, vb. gibi) 

 
Katalan aileye kamp lideri mektubu ulaşmamış.  

 
 
 
 
 
13) KAMPIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ :  
 
Az kişinin katıldığı bir aile kampı olduğundan herhangi bir aksilikle karşılaşılmadı. Katılımcıların 
uyumu güzeldi. Aileler çalışırken çocukları da ailelerine yardımcı oldu, bazen parkta oynadılar 
bazen ebelemece oynadılar  Gayet keyifli bir kamptı, gözünüz kapalı tercih edin. 
 
 
 


