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KATILIMCI GÖZÜYLE Osmanelidae
22-29 Temmuz 2015 Eğitim Dönemi
ESRA KARABEL - Arı Obası
Bilecik pek duyulmamış bir şehir olduğu için
buraya gelmeden önce fazlaca ön yargım vardı.
Çok eğleneceğimi ya da bu kadar ilgi
duyacağımı düşünmemiştim. Fakat ilk günden
itibaren hem hocaların sıcakkanlı olması hem
de arkadaşlarla kaynaşmamız bütün yargılarımı
kırdı. Çok güzel yerler gördük, gezdik ve
eğlendik. Hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı.
Bu projeye katıldığım için çok mutlu oldum.
Hatta aynı ekiple bir araya gelmeyi çok isterim.
Şehre baktığımızda, Bilecik’in bu kadar güzel bir
yer olacağını da hiç düşünmemiştim. Dağlar,
kamp yaptığımız alan, kanyon, Osmaneli ve
daha sayamadığım birçok yer çok güzeldi.
Buraya katılmamı sağlayan, bu projeyi
uygulayan ve hatta bize yardımcı olan herkese
fazlasıyla teşekkür borçluyum.
Gelelim, görelim, eğlenelim ve üstüne bir de
öğrenelim. Ne güzel..

SEVCAN YEŞİL - İpek Obası
Katıldığım süre zarfında her şey çok güzeldi,
teşekkürler. Sadece, kuşların ve bitkilerin
eğitimine biraz daha fazla yer verilebilirdi.
Onun dışında eğitmenler, aldığımız bilgiler,
paylaşımlarımız
ve
iletişimlerimiz
çok
kuvvetliydi.
Her şey için teşekkürler.

SEYDA GÜL SÖNMEZ - Anka Obası
Genel olarak beğendim. Ancak ufak tefek
aksaklıklar vardı. Kampın ilk günü adeta yemek
hazırlama-pişirme etkinliğine dönüştüğü için o
günkü bazı etkinlikler yetişmedi sanırım. Ama
mesela, Mehmet Özçelik Hoca’nın etkinliği çok

zevkliydi. Etkinlik dışında da bilgilendirmeler
yaptı.
Teşekkür ederiz.

SADIK UYGUN - Arı Obası
Her şey gayet iyiydi. Öğretim üyelerinin ve
katılımcıların
elinden
geleni
yaptığına
inanıyorum. Elbet birtakım eksiklikler de
olmadı değil tabii. Önümüzdeki dönem daha da
iyi olacağına inanıyorum.
Teşekkür ederim. Daha sonraki çalışmalarınızda
başarılar dilerim.

BÜŞRA AYDOS - Arı Obası
Öncelikle bize böyle bir projede bulunma
imkanı sunan hocalarıma çok teşekkür
ediyorum. İlk defa böyle bir projede yer aldım.
Her şey çok güzeldi. Yeni insanlar tanıdım,
güzel arkadaşlıklar kurduk. Birliği, beraberliği,
dostluğu pekiştirdik. Farklı bitki ve hayvan
çeşitleri öğrendik. Tüm bunları hem yaparak
hem de yaşayarak öğrendik. En güzeli zoru
başarmayı geliştirdik. Biz mükemmel bir
ekiptik. İleride katılacak arkadaşlara da
öneriyorum.
Böyle
bir
fırsatı
değerlendirmeliler.

SEDA SAMUK - İpek Obası
Eğitim konularını çok beğendim: ipek
böcekçiliği, trekking, vb. Şehir hayatının
yapmamıza engel olduğu bir çok faaliyeti
gerçekleştirme fırsatımız oldu. Kamp alanında
yapılan aktiviteler biraz daha arttırabilir ve
yemek hazırlamak için ayrılan zaman daha kısa
tutulup farklı alanlarda farklı aktiviteler
derslere konulabilirdi.
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Akşam ve öğle yemekleri için genellikle Necla
Hanım Konağı’na gidip geldik; bu zaman
açısından olumsuz bir faktör oldu. Bu zamanı
belki
daha
farklı
şeyler
yaparak
değerlendirebilirdik. Bu zamanı kısa tutup
akşam kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz
ve Bilecik şehir merkezini gezebileceğimiz boş
zaman aktiviteleri yapabilirdik.
Yemek konusunda projenin çok iyi olduğunu
söyleyebilirim. Hocalarımız, eğitimler, hocaların
bize sosyal açıdan yaklaşımları çok iyiydi. Bu
projeden çok memnun ayrılıyorum.

MUHİBE ASLI ALP - Anka Obası
Osmaneli’nde doğa amaçlı eğitim projesinde
bana da katılımcı olarak olanak sağlayan değerli
hocalarıma öncelikle çok teşekkür ederim.
Yoğun, etkin ve amaçlı bir şekilde hazırlanmış
olan bu projede yer almak beni çok mutlu etti.
Her an öğrenerek, sorgulayarak geçen bu proje
döneminde doğaya ilişkin birçok bilgi edindim.
Doğa yürüyüşlerinden kampa, köylerde yapılan
sohbetlere kadar çok faklı deneyimler yaşadık.
Tüm hocalarımız her an bir şeyler öğretme
çabası içindeydi. Eğitim saatleri dışında da her
an soru sorma ve konuşma imkanı bulduk. Tüm
eğitimci hocalarımız çok sabırlı, anlayışlı ve aynı
zamanda neşeli kişilerden oluşuyordu. İnsan
karşısında mesleğini bu kadar seven ve
öğretmeye bu kadar istekli eğitimcileri görünce
de kendi eğitim ve öğrenim özelliklerini
sorguluyor.
Birçok farklı konuda doğayı tanımadığımı
anlamış bulundum ve siz değerli hocalarımın
sayesinde doğaya ve aynı zamanda mesleğime
karşı farklı bir bakış açısı kazandım. İyi ki bu
projeye başvurmuşum, iyi ki gelmişim. Tekrar
çok teşekkür eder, başarılar ve kolaylıklar
dilerim.

ERAL ERASLAN - Lefke Obası
Eğitimdeki hocalarımız çok bilgili ve dolu
insanlardı. Birçok yeni bilgi, deneyim ve notla
dönüyor olmaktan çok mutluyum. Sadece ufak
tefek aksaklıklar oldu. Bazen tüm zamanında
hareket edilmedi ve bu da etkinlik ve
seminerlerin sarkmasına, veya bazılarının geç
saate kadar sürmesine sebep oldu.
Seminerin ikinci gününden itibaren gidilen
kamp oldukça eğlenceliydi. Kampta kalmak bize
çok şey kazandırdı ama kamp etkinlik olarak
yeterli miydi, bilemiyorum. Mesela, -Hava
mevsim normallerinin üstünde sıcak oluncakuş gözlemlenemedi ve -kamplı günlerin
geceleri hava kapalı olduğu için de yıldızlar
izlenemedi. Yemeğe fazla vakit ayırdığımız için
galiba, ateş başı sohbetler yapılamadı. Bir de
programda gece yürüyüşümüz yoktu; etkinlik
programına bir de gece yürüyüşü konsa iyi olur
derim. Kampta, Seher yürüyüşümüz –geç
çıkıldığı için olacak- çok verimli olmadı. Kamp
deyince, daha çok, yemek yapmak ve bulaşık
yıkamak kaldı aklımda. Yemek daha basit
geçiştirilip sadece bir gece kapsamlı bir yemek
yapılıp etkinliklere daha fazla vakit ayrılabilirdi.
Sonuç olarak çok eğlendim, çok şey öğrendim,
yeni arkadaşlar kazandım. Her şey için sonsuz
teşekkürler.

YELİZ GÖKYAR - Anadolu Obası
Osmaneli Eğitim Projesi’ne ilk baktığımda
kendime şunları sordum: nedir ve nasıl olur.
Katılmadan önce çekimser davransam da şu an
iyi ki katılmışım diyorum. İlk proje deneyimimdi
ve son olmayacak. Kamp hayatı, çevreye olan
yaklaşım, çevre ve insan etkileşimi oldukça
etkileyiciydi.
OSMANELİDAE adına yakışır biçimde başladı.
İnsanlar arası etkileşim için yapılan etkinlikler
ve doğa ile bütünleştirici aktiviteler sayesinde
kendime artı bir puan daha eklemiş oldum.
Osmaneli ise sebze-meyve sıkıntısı olmayan,
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halkı yabancılara çok yardımcı olan bir yer.
İnsanı sıcak, atmosferi daha sıcak olan bu ilçede
karpuza da doyamadık. Sakarya Nehri’ne yakın,
doğa ile iç içe olan bir yer. Niçin Osmaneli
seçildi, bilmiyorum ancak doğa eğitimi için
oldukça muhafazalı bir yer. Dört ile olan
yakınlığı; iklim çeşitliliği orman örtüsünü
etkilemiş ve ağaç türleri arasındaki geçiş
rahatça görülebilmektedir. İlk defa farklı
türlerde kuşları gözlemlediğim yer Osmaneli.
Bu proje benim için anlamlı ve güzel oldu.
Akşam yapılan sohbetler, yarışmalar ve tabi ki
canı gönülden bir ekip vardı. Yasin Ünal
Hocamın kamp şakası ve çadır kurma sohbetini
de unutmayacağım. İlk kez bir ağacı inceledim.
Coğrafya Bölümü okuduğum süre içerisinde taşı
kaldırıp da burada solucan var ya da bu su kirli
dememiştim. Dağ tepe, taş toprak demeden 20
km
yürümemiştim,
suyu
kaynağından
tereddütsüz
içmemiştim
ve
yapılan
yarışmalarda kendimi kaybedeceğimi de
düşünmemiştim. Bana biri drama etkinliğine
katılıp baykuş olacaksın deselerdi gülerdim ve
ben burada baykuş oldum. Prof. Dr. İdris
Hocam, Haluk Hocam, Aslı Hocam, Yasin
Hocam, Gökhan Hocam, Mehmet Hocam ve
daha
ismini
yazamadığım
diğerler
hocalarımdan oluşan ekip tarifsizdi. Rahatça
konuşabileceğim, esprili ve inanılmaz sıcak
insanlardı.
Gülmeyi tekrar hatırladığım için teşekkürler.

ABDÜLKADİR ERYILMAZ - Anadolu Obası
Bu eğitim benim için çok verimli geçti. Gerek
doğa ve yaban hayvanları gerekse ilkyardım
konusunda bilgiler öğrendim. En önemlisi çevre
edindim.
Osmaneli Belediye Başkanı çok yakın ilgilendi
ve ona da ayrıca teşekkür ederim.
Bu eğitim bana çok şey kazandırdı. Eğitmen
hocalarım bana çok katkıda bulundular. Bir tek
dileğim; Kamp alanı Alıç Yaylası’nda olsa daha
güzel olurdu.

Tüm hocalarıma ve katılımcılara teşekkür
ediyorum.

ESRA TEKİN - Anadolu Obası
Eğitim sonrasında bilmediğim birçok bilgi ile
geri döneceğim için kendi adıma mutlu
oluyorum. Ayrıca teorik bilgilerimi doğada
gözlemlediğim için uygulama ve pratik
açısından yararlı olduğumu düşünüyorum.
Doğadaki kuş, bitki, ağaç, iklim gibi dikkat
etmeden geçtiğimiz çoğu şeyi öğrenme olanağı
sağlamıştır. TÜBİTAK’ın başlatmış olduğu bu
projeyi çok yararlı bularak memnun bir şekilde
ayrılıyorum.

GÜLPETEK KAZANCI - Anadolu Obası
Sekiz gün süren doğa eğitiminden oldukça
memnunum. Yeme-içme, ulaşım, barınma gibi
her türlü ihtiyacımız mükemmel derecede iyi
karşılandı. Eğitmenlerimizin hiç birinde
akademik kibir gözlemlemedim. Her biri ile
sohbet etme imkanımız oldu. Yalnız iki gece üç
gün kaldığımız Dereyörük Kamp Alanı’nın
şartları biraz moderndi. Erzak verilmemesi daha
güzel olurdu diye düşünüyorum. Balımız,
peynirimiz, sucuğumuz, etimiz, kolalarımız ve
daha bir çok yiyeceğimiz vardı. Bunların bir
kısmı olsa yeterliydi. Yemekleri hazırlamak için
biraz fazla zaman harcadık gibi. Kamp boyunca
gece eğlencelerimiz çok güzeldi. Daha önce
duymadığım, bilmediğim birçok şeyi burada
öğrendim. Kamp hem sosyal anlamda hem de
eğitim anlamında bana çok şey kattı. Emeği
geçenlerin yüreğine sağlık.

SERTAN BAŞLI - Anka Obası
Bence çok güzel bir eğitimdi. Bu projede emeği
geçen başta İdris Hoca ve ekibine, Osmaneli
Belediye Başkanı’na, göstermiş olduğu ilgi ve
alakadan dolayı çok teşekkür ederim.
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ÇELEBİ KALKAN - Lefke Obası
Daha önce onlarca eğitime katıldım ama hiçbir
eğitimde bu kadar kalıcı bilgiler ve arkadaşlıklar
edinmedim.
Özellikle Haluk Hoca’yı tanıdıktan sonra
akademik kibir dediğim olayı yeniden gözden
geçirdim. Çünkü bize bir hoca gibi değil de
ilkokuldaki sınıf öğretmeni gibi davrandı. Çok
teşekkür ederim. Doğa ile ilgili gerek bilgim
gerekse duyarlılığım arttı. Verilen hizmet ve
harcanan emek boşa gitmedi, dolu dolu bir
eğitim oldu. Şunu da öğrendim ki, hayatta iyi
bir ekip ve içten bir çalışma ile her türlü proje
amacına ulaşıyor. Bilecik ve Osmaneli
hayatımda artık bir unutulmaz olacak. Her
karpuz yediğimde bu anıları hatırlayacağım, her
şey için teşekkürler.

M. HASAN SAYILAN - İpek Obası
Gelmeden önce yapılacak çalışmalar hakkında
çok bir bilgim yoktu. MEB’in düzenlediği hizmet
içi faaliyeti tarzında bir çalışma olacağını
zannediyordum. Ancak bu çalışma öyle olmadı.
Çok iyi ve dolu bir çalışma olduğuna
inanıyorum. Yeni yerler görmek, ilk kez çadırda
kalmak hep zihnimde kalacak. Kampta duş
imkanları olmamasına rağmen, doğayla
bütünleşme ve oba arkadaşlarımla iş birliği
içerisinde geçirdiğim günler çok hoşuma gitti.
Bilecik ilinin çeşitli kesimlerini görüp tanıdım.
Uzun
zamandır
doğa
yürüyüşlerine
katılmamıştım. Bu çalışmada bu nasip oldu ve
gerçekten güzel oldu. Eğitmenlerimizden çok
memnun kaldım. Proje ekibinin cana yakın
tavırları, bu çalışmaya ısınmamızı sağladı. Daha
sonraki süreçlerde de kendileriyle irtibat
halinde olmayı düşünüyorum. Sürdürülebilir
Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında doktora
derecesine sahibim. A.Ü. DTCF Coğrafya
Bölümü, Beşeri Coğrafya Anabilim Dalı’nda
doktora yaptım. Daha sonraki çalışmalarınızda
yapabileceğim, katkı sağlayabileceğim hususlar
olursa hazır olduğumu belirtmek isterim.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla.

REMZİYE KUĞU - Lefke Obası
Bu doğa eğitiminden sonra doğaya karşı bir
farkındalık oluştu. Gördüğüm bitkileri ve
hayvanları merak etmeye başladım. Eğitim
veren hocalarımızın katkıları çok büyük.
Gerçekten her biri kendi alanında uzman.
Eğitimden sonra da irtibata geçip bilgilerinden
yararlanmayı düşünüyorum.
Bu eğitimde kendimce eksik gördüğüm
durumlar ise, kampta zamanın tam etkin
kullanılmaması oldu diyebilirim. Kampta
yapmamız gereken bir-iki etkinliği yapamadık.
Ancak kamp bittiğinde daha fazla eğlenmeye ve
daha fazla öğrenmeye vaktimiz kaldı. Oysa
kampta daha çok eğleneceğimi düşünmüştüm.
Ayrıca gökyüzü gözlemi yapamadık. Bu da
benim açımdan bir kayıptır. Keşke, o günler
hava bulutlu olmasaydı. Diğer bir şikayetim de
öğretmen evinde temizliğe çok dikkat
edilmemesidir. Ancak bu, o kurumla ilgili
olduğundan bunu geçiyorum.
Bu eğitime katılmış olmaktan ve değerli
hocaları tanımış olmaktan çok mutluyum. Çok
kısa zamanda birçok kişiye güvenmemi ve bir
çok şey öğrenmemi sağladığınız için teşekkür
ederim.

MÜJDE PEDER - Lefke Obası
İnterdisipliner bir çalışmaydı. Doğayla ilgili
birçok alanda, uzmanlarından eğitim almak
faydalı oldu. Kişi sayısının fazla olması bazı
etkinliklerin verimini düşürdü (kuş gözlemi) ve
zamanlama sorunlarının yaşanmasına neden
oldu. Projenin bu bölgede ilk kez yapılıyor
olması eğiticiler için bir deneyim olurken bizim
için biraz talihsiz oldu. Bazı çalıştayların daha
uzun süreli ve dolu dolu geçmesini isterdim.
Uygulanan drama çalışmaları, oyunlardan ve
etkinliklerden çok keyif aldım. Bu çalışmaları bir
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biyoloji öğretmeni olarak öğrencilerime
uygulamak, derslerimin ve öğrenimin kalitesini
arttıracaktır. Eğitmenler çok pozitif ve
alanlarında yetkindi. Çok kapsamlı olan bu
proje sadece doğa eğitimi ile ilgili kazanımlar
sağlamadı; ayrıca insan ilişkileri, uyum vb. gibi
birçok konuda katılımcılara fayda sağladı. Proje
ekibi ve belediyenin desteği takdir edilesiydi.
Bu bölgenin çok değerli kaynaklara sahip
olmasına rağmen keşfedilmemiş olması üzücü.
Fotoğrafçılık, hayatta kalma ve yıldız (gökyüzü)
gözleminin biraz eksik kaldığını düşünüyorum.
Öğretmen
evinin
yetersiz
olduğunu
düşünüyorum.
Bu çalışma kişisel gelişim ve doğayla ilgili
farkındalığın artması açısından çok değerli.
Özellikle bir biyoloji öğretmeni olarak
biyolojinin
yaşamla
ilişkilendirilmesinin
öğretimde eksik kaldığını düşünüyorum. Çok
değerli insanlar ve eğiticilerle bir arada
bulunmak ve çok iyi düşünülmüş bu çalışmanın
içinde bulunmak çok keyifliydi. Herkese çok
teşekkürler.

SUZAN TÜRKER - Arı Obası
Katıldığım bu proje sayesinde Bilecik bölgesini
tanıma imkanı buldum. Bu ekibin bu bölgedeki
ilk doğa projesi olmasına rağmen ufak tefek
aksaklıklar haricinde program son derece iyi
yapılmış ve programa uyulması konusunda
aksaklıklar yaşanmamıştır.
Bu eğitime katkısının olacağını düşündüğüm
noktalar ise;
Günlük raporlar günlük toplanırsa iş yükü son
güne kalmaz ve bu konu ile ilgili iş bölümünde
sorun yaşanmaz. (Çünkü bazıları yazmayı ertesi
güne bırakıyorlar). Kuş gözlemlerine küçük
gruplarla ve dönüşümlü çıkılmalıdır. Gece
eğitimleriyle ilgili süre kısıtlaması yararlı
olacaktır.

HALİME ULUHAN - İpek Obası
Eğitim Bilecik’te ilk kez yapıldığı için sanırım,
bazı aksaklıklar vardı. Kamp alanı okul bahçesi
yerine gerçek bir kamp alanına kurulabilirdi.
Kampta akşam ateş başı sohbetlerin olmaması,
gökyüzü gözleminin –hava şartları elvermediği
için- yapılamaması eksiklikti. Kampta kuş
gözlemi için çıktığımız yürüyüşte ben hiç kuş
göremedim. Kampta sadece bir gün seher
yürüyüşü oldu; bu yetersiz. Aliç Yaylası
yürüyüşünde grup birbirinden çok kopuk
olduğu için aralarda anlatılanları kaçırdığım
oldu. Bunların yanında bütün eğitmenler çok
sıcakkanlı, çok cana yakındı. Kendimi çok rahat
hissettim. Suat Hoca ile daha fazla etkinlik
olsun isterdim. Herkes canla başla çalıştı.
Herkese çok teşekkür ederim. Unutulmaz bir
hafta oldu. Ayrıca konaklama konusunda biraz
problem vardı. Konaklama Osmaneli’nde olsa
daha rahat olabilirdi. İlçe merkezinin tanıtımı ilk
gün yapılmalıydı.

POLAT OĞUZ - Anadolu Obası
Eğitim programını inceleyerek geldim. Program
genel olarak uygulandı. Küçük aksaklıklar
dışında her şey güzeldi. Eğitmenlerin yaklaşım
tarzı çok iyiydi. Kendimi ailenin bireyi gibi
hissettim. Daha önce katıldığım doğa eğitimine
göre değerlendirme yapmak gerekirse;
beslenme, ulaşım ve iletişim yönünden
yeterliydi. Bu eğitim sayesinde doğa ile ilgili
teorik bilgilerimi pratik olarak uygulama imkanı
buldum. Farkındalığımı arttırdım.
Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkür
eder daha başarılı eğitimlere imza atmalarını
temenni ederim.
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OSMAN TEKİN - İpek Obası
Proje, öyle planlanmalı ve hazırlıklar
yapılmalıydı ki, proje yürütücüsünün etkinlik
sırasında hiçbir müdahalesi olmamalıydı.
Etkinliklerin
bazılarının
içi
boştu
(ipekböcekçiliği, yön bulma, kuş tespiti) veya
ben yararlanamadım. Akşam yapılan derslerin
bitiş süreleri de çok uzundu. Bu da
katılımcıların daha çok yorgunluk yaşamalarına
neden olmuştur. Saat 23.00’ı geçmemelidir.
Yine kampta seher yürüyüşünün zamanı daha
uygun olabilirdi.
Siz yürütücülerin öncelikle katılımcıları koruma
kaygısını bırakmanız gerekmektedir. Bu durum
projenin
daha
rahat
yürütülmesini
sağlayacaktır.
Bunu
tüm
yürütücülerin
yüzlerinde
gözlemledim.
Buraya
gelen
katılımcılar her türlü olumsuzluğu göze alarak
gelmiş olmalıdırlar. Bu belirttiklerime biraz
daha dikkat ederseniz hem sizler hem de
katılımcılar daha memnun olacaklardır.

ADEM YEL - İpek Obası
Osmaneli’ne ilk defa geleceğim için hem çok
heyecanlıydım hem de tereddütlerim vardı.
Çünkü Osmaneli hakkında yazılı ve görsel
medyada
hiçbir
tanıtım
görmemiştim.
Osmaneli’ne
geldiğimde,
tanıdığımda
tereddütlerim ortadan kalktı. Osmaneli’nin
tarihi dokusu, evleri, Necla Hanım Konağı,
Tekke Tepesi, Sakarya Nehri gibi birçok
özelliğini çok beğendim. Necla Hanım Konağı
Osmaneli’nin tanıtımı açısından çok hoş bir yer.
Doğa ile iç içe çok güzel bir yerde kamp yaptık.
Kendi yemeğimizi pişirip yedik. Çadır kampımızı
kurduk. Benim için harika bir tecrübe oldu. Çok
değerli ve bilgili hocalarımız, kamp ve doğa
eğitimi boyunca çok önemli ve faydalı bilgiler
verdi.
Arıcılık,
ipekböcekçiliği,
bitkiler,
hayvanlar, yaban hayatı, su, vb. konularda
faydalı
bilgiler
edindik.
Bu
bilgileri
öğrencilerimize
aktarmak
için
sabırsızlanıyorum.

Osmaneli Doğa Amaçlı Eğitimi hakkında
yapacağım eleştirilerde var. Konaklama Bilecik
öğretmenevi yerine Osmaneli’nde bir yer olsa
çok daha iyi olurdu. Böylelikle sürekli Bilecik’e
gidip gelmeler olmaz ve daha çok vakit kalırdı.
Hem de daha az yorgunluğu olurdu.
Bu projede emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.

ABDÜLSAMET KARACA - Arı Obası
Kamp
günü
kuşları
yeteri
kadar
gözlemleyemedik. Fakat bunun dışında
hocaların donanımı ve planlı programlı olması,
doğanın içinde eğitim almamız çok faydalı oldu.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

ÇAĞRI GÜNDOĞDU - Lefke Obası
Bence kamp alanının yerini Büyük Aliç
Yaylası’nda yapmalıydık. Onun dışında her şey
gayet güzel ve eğlenceliydi. Bana çok şey kattı
ve bir hafta boyunca keyifli vakit geçirmemi
sağladı.
Hocalarımızın güzel anlatımları ve çeşitli
etkinlikler ile bilgilerimiz pekişti. Yanlış
bildiklerimiz düzeldi. Hiç bilmediğimiz şeyler
öğrendik.

FATMA KARA - Anka Obası
Bu
eğitim
programı
tam
anlamıyla
mükemmeldi. Benim çevre ve doğayla ilgili
eksiklerimi tamamladı. Çevreye olan ilgimi
arttırdı.

ERDOĞAN YILMAZ - Lefke Obası
Anket isimsiz olmalıdır. Eğitim yerlerine
(Ziyaret edilecek) ait bilginin oraya gidince değil
gidilmeden önce verilmesi halinde daha iyi
olacağını düşünüyorum.
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Bu eğitim bizde, doğa konusunda farkındalık
yaratmıştır. Eğitim yaygınlaştırılmalı ve
ülkemizin değişik doğal alanlarında da
yapılmalıdır. Boş tarım alanları üretim yapmak
isteyenlere kiralanmalı ve üretim arttırılmalıdır.
Büyük şehirlerin yakınındaki boş tarım arazileri
organik
tarım
yapmak
isteyenlere
dağıtılmalıdır. Burada olduğu gibi doğa eğitimi
kesinlikle doğada yapılmalıdır.

M. FARUK ZEREN - Anadolu Obası
Doğa eğitimi açısından çok güzel bir 8 gün
geçirdim. Osmaneli’ne yönelik güzel duygularla
buradan ayrılıyorum. Coğrafya ile ilgili bazı
bilgileri bu sayede tazelemiş oldum. Doğaya
olan bakışım olumlu yönde daha da gelişti.
Kamp alanı Büyük Aliç Yaylası olursa daha da iyi
olur. Kuş gözlemleri daha küçük gruplar halinde
ve farklı noktalarda gerçekleştirilirse daha
verimli olacağını düşünüyorum.

ALİ MESUTOĞLU - Arı Obası
İki-üç günlük bir kamp deyimi oldu. Alanında
uzman akademisyenlerle doğayı gözlemlemek,
benim için adeta bulunduğum bölgenin şifresini
çözmek gibiydi. Organizasyon genel anlamda
çok iyiydi. Proje yürütücüleri ve hocalarımız
gayet özverili ve paylaşımcıydılar. Sadece kamp
yeri konusunda sıkıntı vardı. Kamp yerinin sıcak
olması (rakım dolayısıyla) sıkıntıydı. Kamp
yerinin daha yüksek rakımlı bir yerde olması
daha iyi olabilirdi. Ayrıca Harmankaya
Kanyonu’nda da bir yürüyüş yapılabilirdi. Ancak
ufak tefek aksaklıklar yapılan her büyük
organizasyonda olabilir.
Kısacası; her yönüyle mükemmel bir doğa
eğitimi idi. Yaban hayvanlarını tanıma, kuş
gözlemi yapma, peyzaj düzenlemesi yapma,
bitki florasını tanıma açısından gayet verimli bir
doğa eğitimi oldu.
Başta İdris Hocam olmak üzere proje
yürütücüsü ve tüm proje ekibine teşekkür
ederim. Emeğinize sağlık. İnşallah başka
projelerde görüşebilmek ümidiyle…

HALİL MERT SOLAK - Anka Obası
Bir temel bilim öğrencisi olarak, programın
biraz daha bilimsel bir havada geçmesini tercih
ederim. Kamp alanı yeteri kadar izole değildi ve
ateş
yakma
olayında
çok
zorlandık.
Katılımcıların çoğu ile büyük ihtimalle proje
sonrasında görüşeceğim. Daha çok temel
bilimler öğretmeni olmasını tercih ederim.
Biraz daha sistemli ve disiplinli olunsaydı çok
daha fazla sayıda ve faydalı etkinlikler olacaktı.
TÜBİTAK’ın desteklediği bu tarz doğa amaçlı
eğitimlere bir daha katılamayacak olmam
büyük bir sorun.
Kampta
birtakım
aksamalara
rağmen
eğitmenlerin ilgi ve iyi niyetleri sayesinde
aksayan yönler bir adım sonrasında telafi
edildiği gibi, projenin sonraki etkinlik dönemleri
daha da gelişmiş ve verimli olacaktır, diye
düşünüyorum.

