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28
Ağustos
2015
sabahı
Bilecik
Öğretmenevindeki proje ekibine katıldım.
Öğretmenevinde kahvaltıyı yaptıktan sonra
otobüslerle Osmaneli'nde yer alan Nejla Hanım
Konağına geçtik. Prof.Dr.İdris Oğurlu hocamız
projenin tanıtımını sunu eşliğinde yaptı. Şahsım
eşliğinde Nejla Hanım Konağında katılımcılarla
tanışma
etkinlikleri
yaptık.
İlk
önce
katılımcılardan isimlerinin ilk harflerine uygun
takma isim bulmalarını ve bu ismi kamp
boyunca kullanmaları istendi. Katılımcılara
balonlar, kağıt ve kalemler dağıtıldı.
Katılımcılardan kağıtlara takma isimlerini,
özelliklerini, branşlarını yazmaları istenerek
balonun içine koymaları, balonu şişirmeleri ve
iple ağzını bağlamaları istendi. Tüm katılımcılar
balonları havaya atmaları ve kendi balonundan
farklı bir renkteki balonu tutmaları istendi.
Katılımcılardan sırasıyla balonları patlatmaları
ve balonun içinden çıkan notu okuyarak notu
yazan kişiyi çağırmaları ve arkadaşlarına
tanıtmaları sağlandı. 30 katılımcıdan 5 adet oba
oluşturuldu ve obalara isimler verildi. Sonra
ipeğe dokunma etkinliği gerçekleştirildi.
Osmaneli'nde bir ipek böceği üreticisinin evine
gidilerek ipek böceği üretimi ve tarihi hakkında
yerinde incelemeler yapıldı. Tekrar Nejla Hanım
Konağına gelinerek Osmaneli Belediye Başkanı,
kaymakamı ve diğer katılımcılarla birlikte
akşam yemeği yenildi. Yemek ve çay faslından
sonra Balon'da bardak tutturma yarışması
yapıldı. Bilecik'tek öğretmenevine dönülerek
katılımcılar istirahata çekildi.
29
Ağustos
2015
sabahı
Bilecik
Öğretmenevinde kahvaltı yapıldı. Osmaneli'nde
yer alan Tekke seyir tepesine geçerek
Osmaneli'nin
kent
görünümü
izledik.
Yrd.Doç.Dr. Gül Aslı AKSU hocamızın
rehberliğinde kentin topoğrafik özelliklerini

inceledik. Kentin oluşumu ve haritalama
konumu üzerinden ana hatları değerlendirdik.
Daha sonra Osmaneli'nde özel bir fidanlığa
giderek yörenin fidan ve kültür bitkilerinin
biyolojisini gözlemledik. Nejla Hanım Konağına
geçerek öğlen yemeğimizi yedik. Otobüslerle
Osmaneli Dereyörük köyü kamp alanına geçtik.
Kamp eşyalarını indirerek, çadır, mat, tulum,
dürbün, erzak, yemek kapları, bıçak, çatal,
kaşık, bardakları dağıtımı yapıldı. Kamp alanı
temizliğinden sonra çadırların kurulumu
eğitimi, temel bilgiler ve kamp güvenlik
tedbirleri eğitimi verildi. Katılımcılar ve ekip
çadırları kurdu. Akşam yemeği hazırlıkları için
kamp ateşi yakıldı ve katılımcılar akşam
yemeklerini hazırlayıp yemeklerini yediler. Kısa
bir dinlenme molasından sonra katılımcılar ilk
yardım
konusunda
Yrd.Doç.Dr.Medet
KORKMAZ hocamızdan eğitim aldılar. İlk yardım
eğitiminden sonra katılımcılarla kamp ateşi
etrafında sohbetler gerçekleştirildi.
30 Ağustos 2015 sabahı (06.00) Prof.Dr.İdris
Oğurlu hocamız yönetiminde kuş gözlemi
yapıldı. Bitki kökleri ve yaprakları toplandı. Kuş
gözleminden sonra tekrar kamp ateşi yakılarak,
sıcak su ısıtılarak, çaylar demlendi ve
kahvaltılıklar hazırlandı. Doç. Dr. Emin UĞURLU
hocamızın rehberliğinde yörenin bitki türleri
incelemesi yapıldı. Öğle yemeğinden sonra
Yrd.Doç.Dr.Medet
KORKMAZ
hocamızın
rehberliğinde ilk yardım eğitiminin ikinci
aşaması gerçekleştirildi. Prof.Dr. Migar
MERGAN eşliğinde tişört boyama etkinliği
gerçekleştirildi.
Toplanan
bitkilerden
Doç.Dr.Emin UĞURLU hoca herbaryum
hazırlama
etkinliğini
gerçekleştirdi.
Katılımcılara tarafımdam tahtadan adımlar
yarışması yaptırılarak obaların uyum ve
akreditasyonu sağlandı. Dinlenme molasından

sonra akşam yemeğine geçilerek yemek
yarışması yapıldı. Akşam yemeğinden sonra
Prof.Dr.İdris OĞURLU hocamız tarafından
doğanın türküsü draması gerçekleştirildi.
Öncesinde Akın arkadaşımız Caretta Carettalar
için bestelediği şarkıyı saz eşliğinde sundu ve
Caretta Caretta'lar hakkında bilgi verdi.
Katılımcılardan ortak doğa problemleri
belirlenerek "3'lü dönme" doğaçlama tekniği
kullanılarak obalar drama etkinlikleriyle
yarıştırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde
gökyüzü gözlemleri gerçekleştirildi.
31 Ağustos 2015 sabahı katılımcılar ağaçlık bir
alana götürülerek katılımcılara doğanın sesini
dinleme etkinliği yaptırıldı. Prof.Dr.İdris
OĞURLU hocamız tarafından böcekler ve böcek
kapanları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Kamp alanına dönülerek kahvaltıdan sonra
kamp malzemeleri toplandı, kamp alanı
temizlendi. Otobüslerle Osmaneli Nejla Hanım
Konağına gelindi. Öğle yemeği yenildikten
sonra
Bilecik
Öğretmenevine
geçildi.
Katılımcılar kampın yorgunluğunu atması için
akşam yemeğine kadar mola verildi.Akşam
yemeğinden sonra Yrd.Doç.Dr.Yasin ÜNAL
hocamız tarafından yaban hayatı hakkında
sunumlar yapıldı.
1 Eylül 2015 Bilecik Öğretmenevindeki
kahvaltıdan sonra Şeyhedebali türbesine
geçilerek ziyarette bulunuldu. Sakarya Nehrine
geçildi.
Doç.Dr.Ahmet
DOĞAN
ve
Arş.Gör.Mehmet S. ÖZÇELÎK hocalarımız su
havzaları ve su analizleri hakkında etkinlikler
gerçekleştirildi. Sakarya nehrine yakın bir
köyün kahvesinde öğle yemeği molası verildi.
Kumanyalar dağıtıldıktan sonra köylülerle
görüşmeler yapıldı. Bir arıcının kovanlarının
yanına gidilerek arı gözlemleri gerçekleştirildi.
Osmaneli'nde bir restorantta akşam yemeği
molası verildi. Akşam Bilecik öğretmen evine
geçildi. Şeyh Edebali Türbesine geçilerek

şahsım
tarafından
yönetilen
doğaçlaması gerçekleştirildi.

"Dublaj"

2 Eylül 2015 sabah kahvaltıdan sonra
Otobüslerle İznik gölüne geçildi. İznik Sansarak
köyünden ormanlık alanına geçilerek ormanlık
alanda bitkiler, canlılar hakkında Prof.Dr.İdris
OĞURLU
ve
Doç.Dr.Emin
UĞURLU
hocalarımızın rehberliğinde bilgiler toplandı.
Orman Müh. Mustafa Önder ERSİN vasıtasıyla
ağaç ve bitki zararlıları hakkında bilgiler verildi.
Zararlılar hakkında katılımcılar bilgi edindi.
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÜNAL hocamızın ormanda
yaban hayatı hakkında bilgilendirme yaptı. Öğr.
Gör. E. Tagi ERTUĞRUL hocamız ormanlık
alanda izlerden yola çıkarak yöredeki yaban
hayvanları ve bitki türleri hakkında bilgiler
verdi. Yaklaşık 10 km yürüyüşten sonra
Osmaneli ilçesine ulaştık. Otobüslerle Bilecik
Öğretmenevine geldik. Akşam yemeği ve
dinlenme molası verildi. Akşam yemeğinden
sonra katılımcılara kart eşleştirme oyunu
oynandı.
3 Eylül 2015 Bilecik Öğretmenevinde
kahvaltıdan
sonra
Bilecik
Harmanköy
kanyonuna gidildi. Doç.Dr.Haluk SELİM hocamız
tarafından havzanın jeolojik bilgilerini verildi.
Prof.Dr.İdris OĞURLU hocamız yönetiminde
milli parklar ve ekoloji hakkında bilgilendirme
yapıldı. Öğle yemeği faslından sonra yön bulma
etkinliği gerçekleştirildi. Bilecik'e dönülerek
gölette Osmaneli Belediye başkanı ve
katılımcılarla birlikte akşam yemeği yenildi. Bir
haftalık kampta yaşanılan anılar anlatıldı.
Katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Şahsım
yönetiminde katılımcılarla drama etkinliği
gerçekleştirildi. Müzik ve danslar eşliğinde
eğlenildikten sonra öğretmen evine dönüldü.
4 Eylül 2015 sabahı kahvaltıdan sonra
katılımcılar
anketleri
doldurdu.
Vedalaşmalardan sonra katılımcılar evlerine
uğurlandı.

