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RAPORU

Sevgili Arkadaşlar,
Bu raporu, kamp sırasında ve sonunda ayrıntılı olarak doldurup en kısa sürede GENÇTUR’a getiriniz.
Raporda gözünüze çarpan eksiklikleri ve kamp raporunda yer almasını istediğiniz diğer konuları
raporunuza ek olarak yazarsanız seviniriz.
Rapordaki soruları yanıtlarken, yazmanız gereken yanıtları olabildiğince ayrıntılı olarak yazı ile; sayı
vererek yanıtlayabileceğiniz soruları ( ) içlerine rakam yazarak, seçenekli soruları da ( ) içlerine
(E)vet ya da (H)ayır harflerini yazarak yanıtlayın.
Ayrıca soruların altında bırakılan boşluklar yanıtınız için yeterli değilse, kendinizi kısıtlamayın. Başka bir
kağıt kullanarak verebileceğiniz en ayrıntılı bilgiyi vermeye çalışın.
Teşekkürler ,
Sevgiler.
G E N Ç T U R
Lider
Kamp no
Kamp tarihi
Lider tlf. no:

:
:
:
:

Füsun Çetinel
GEN- 39
5-20 ağustos
0535 239 51 20

1) Kamp Yeri :
(

) İl merkezi

(

(

) Kamu kuruluşu

( x ) Vakıf

Adı

) İlçe merkezi

(

)Belde

(

) Köy

: Aziz Nesin Çocuk Cenneti

Köy ya da belde ise adı ve bağlı olduğu il ve ilçe:Çatalca
2) Kamp için işbirliği yapılan makam / kişi / kuruluş :
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Vali
Kaymakam
Belediye Başkanı
Muhtar
Diğer

Adı Soyadı
:
:
:
:
: Erol Ersan

İletişim için gerekli telefon numaraları
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3) Ulaşım :
Bu bölümde ulaşım için gerekli tüm bilgileri eksiksiz veriniz. “Otobüsle” yazmanız bir sonraki kamp
liderine hiç bir bilgi vermemekle eşdeğerdedir. Özellikle köy kampı yapmışsanız, köy otobüsleri
nereden, kaçta, günde kaç kez kalkıyor, kaç kişilik, yol ne kadar sürüyor, bilet ücreti ne kadar vb.
Bilgileri veriniz.
Metrobüsle Beylikdüzü’ne gidilecek, oradan vakıf arabası benzin parasını verdiğiniz takdirde sizi vakfa
götürebilir. (vakıf minibüsü uygun olduğu takdirde, daha önceden haberleşmek gerek)
Diğer bir seçenek Metrobüsle Yenibosna’da inip Çatalca 401 nolu otobüse binilecek, sonra Gökçeali
minibüsleriyle vakıfta inilecek

4) İletişim :
Konaklanan yerde telefon var mı? Varsa numarası :
Kamp yerinden yurt dışı telefon görüşmeleri yapılabiliyor mu? Yapılamıyorsa en uygun çözüm ne?
5) Konaklama :
Grup nerede konakladı?
(
) Okulda uyku tulumu ile
(
) Yurtta yataklarda
(
) Kampçılara ayrılan bir binada, ev, spor salonu, vb.
( x ) Diğer (Açıklayınız) Tiyatro salonunda matlarda
Kalınan yerde ne gibi olanaklar vardı? Tuvalet ( x) Duş ( x ) Lavabo ( x ) Ecza dolabı ( x )
Havuz, piyano, gitar, çeşitli oyunlar, kütüphane
Olanların dışında nelere gereksinim duyuldu? her şey vardı
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
Evlerde yendi

(
)
( x)
(
)
(
)
(
)
(
)
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7) Yerel halkla ilişkiler
Kamp yerinin, sözü geçen kişilerinin isimleri, görevleri : Erol

Halkın gruba karşı ilgisi nasıldı?
Sıcakkanlı, yardımcı, samimi, güleryüzlü
Gruba yardımcı olan kişilerin isimleri:Erdal Ateş , Erol Ersan , Feyzullah, Ercan

Grup üyeleri ve yerel halkı kaynaştıracak ne gibi etkinlikler (ev ziyaretleri, kahve söyleşileri, tarlada
yardım vb.) yapıldı?
Akşamları Semaver partisi, mangal partisi, çiftlikte karpuz yeme, ahırları dolaştırma, atla dolaştırma,
ayran ikramları...

Kamp yeri, başka kamplar için uygun mu? ( evet ) Yanıt olumsuzsa gerekçeleri:

Kamp yerinde çalışılacak başka projeler var mı. ( evet ) Neler? Her türlü yardıma gereksinim var,
tarla işi, kütüphane, mutfak, boya, düzenleme, inşaat, çocuklarla çeşitli faaliyetler...
8) Sağlık :
Yolculuk ve kamp süresince herhangi bir sağlık sorunu yaşandı mı? Yanıt “Evet” ise açıklayınız.

9) Grup Hakkında Bilgi :
Grup sayısı
Erkek
Kız

: 11
: 1
: 10

Kampçılar hangi uluslardandı?

Sayılarıyla belirtiniz. İspanyol 4, Sırp 2, Slovak 1, İtalyan 1, Türk 3,
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10) Proje Hakkında Bilgi :
Hangi iş(ler)de çalıştınız? Tarla, kümes yapımı, ardiye düzenleme, ağaç çapalama, kazan dairesi
temizleme, domates soyma doğrama ; menemen yapımı için kışlık

Ne kadar iş yapıldı? Günde ortalama 5-6 saat

Yerel halktan çalışmaya katılan oldu mu? Vakıf bünyesinden gençler ve çalışanlar katıldı
Yapılan iş gerçekten yararlı mıydı? evet

Araç ve gereçler yeterli miydi? yeterliydi

11) Grup içi ilişkiler :
Grup üyelerinin birbirleriyle olan ilişkileri nasıldı? Gruplaşma oldu mu? Olduysa nedenleri?
Ilk dakikadan itibaren herkes çok iyi kaynaştı ayrılırken ağladılar. Her yere beraber gittik, beraber
yazdık, beraber oynadık, yüzdük, yemek yedik, gitar çaldık.istnbul’a, mağaraya, hamama, pazara,
çatalca’ya, büyükçekmece festivaline gittik.
Türk katılımcılarından biri beli ağrıdığı için çalışmalara katlımadığını söyledi, işleri yapmaktan kaçındı.
Vakıf sorumlusu onu mutfağa verdi, bu kez de gruptan tüm gün ayrı olduğu için uyum sorunu
yaşandı. Beş gün sonra, annesinin diz sorunu olduğunu söyleyerek kamptan ayrıldı.

12) Kamp Düzeni :
Kamp öncesi ve sırasında;
a) GENÇTUR'dan kaynaklanan aksaklıklar oldu mu ? Olduysa çözüm önerilerileriniz nelerdir?

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)
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katılımcılar geç saatlere kadar oturdukları ve vakıf çocukları erken uyuduğu için bir takım
uyarılar aldık. Vakıf görevlileri bir dahaki kampların çocukların olmadığı bir dönemde yapılması
gerektiğini söylediler.

13) Kampın Genel Degerlendirmesi :
çok yoğun ve yorucu geçti ama birçok iş çıkardık, vakıf insanlarıyla iyi ilişkilere girdik arkadaş olduk,
kurallara elimizden geldiği kadar uyduk, boş zamanımızda birçok gezi düzenledik, yazı yazdık, oyun
oynadık, dans ettik, müzik yaptık.
Vakıf bundan sonraki çalışma kampı için minibüsten uygun olduğu zamanlarda benzin parasını
vermek şartıyla yararlanabileceğimizi söyledi. Kampa geliş ve ayrılışta metro Beylikdüzü istasyonuna
bırakacaklar.
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