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1. GÜN (22.07.2015)
Tanışma etkinliği.
Herkesin bir takma adı ve selamı oluşturuldu.
Örneğin:
Panter Polat

Sonra İpek böcekçiliğini yerinde görmek için
Günüören köyüne dokumaya gittik.
Akşam yemeği Necla Hanım Konağı’nda
yöresel yemekler ve yemek sonunda da karpuz
yenildi. Protokol konuşması yapılması bizi
onore etti. Yarınki toplanacak kamp için oba
seçimi yapıldı.

Flora Faruk
Günebakan Gülpetek

2. GÜN (23.07.2015)

Erguvan Esra

Hareket yeri öğretmen evinden Tekke Seyir
Tepesine gidildi. Aslı Hoca peyzaj hakkında bilgi
verdi. Bir peyzaj görseli çizmemizi ve ardından
sunum yapılmasını istedi. Hareket yeri Fidanlık
Fidanlık’tan kızılcık, böğürtlen ve diğer ağaçlar
hakkında bilgi verildi: bir fidan dikimi nasıl olur
gibi bilgiler verildi.

Yakamoz Yeliz
Kanarya Kadir
Bilecik-Öğretmenevi’nde evinde ilk biraraya
geldiğimiz saatlerde kayıtlarımız yapıldıktan
sonra bizlerden Proje hakkındaki görüşlerimiz
alındı. Bizler ise eğitmenlerin yakın davranışları
gözlemliyorduk. Eğitimcilerin hal ve hareketleri
herkesin birbirleriyle kaynaşması ve ortamın
sıcaklığı görüldü. Öğle yemeğine geçildi. Öğle
yemeği yenildikten sonra kuyu fırın hakkında
bilgi verildi.
Bilecikt’en hareket ederek Osmaneli Necla
Hanım Konağı’na geldik. Burası Osmaneli
Belediyesine ait Sürekli Eğitim Merkezi idi.
Yukarıda, üst katta sunum yapıldı. Maket evler
incelendi ve bunlarla ilgili bir sunum yapıldı.

Öğleden sonra kamp alanına hareket ettik.
Orada, bir kamp alanı nasıl olur hakkında bilgi
verildi. Çadır kurulumu, yaban hayatı ve çadırı
kurarken neler yapılmalıdır konuları uygulamalı
anlatıldı. Kuş gözlemi için her bir katılımcıya
dürbün verildi. Çadır kurulumu için iki kişi
seçilerek herkesin kendi çadırını kendisinin
kurması istendi. Çadırlar kurulduktan sonra
kamp için erzak ve mutfak eşyaları obalara
dağıtıldı. Yemek için ateş yakıldı. Yemekte köfte
verilecekti ancak etlerin 1.5 saat beklemesi
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nedeniyle katılımcıların sağlığını göz önünde
bulundurularak et yapılmayıp yerine birer
sucuk verildi ve obaların yemeklerini
kendilerinin yapması istendi. Yemekler yenildi.

Gözlerimiz cin gibi,

Çay molasından sonra belediye başkanı davulzurna eşliğinde gelmiş ve herkesi şaşırtmıştır.
Oyunlar oynandı. Çaylar içildi. Kampın ilk günü,
Medet Hoca’nın ilk yardım eğitimi ile son
buldu.

“Vırak vırak”

Dinleyelim dikkatli!
Şu çalının arkasından değişik bir ses geldi.

Bil bakalım o neydi?
“Kurbağa”!
Aferin sana!
…

3. GÜN (24.07.2015)
Sabah saat 07.00’de “seher yürüyüşü” için
obalar toplandı. Yürüyüşe dürbünlerle birlikte
çıkıldı ve kuş gözlemi için doğada yürüyüş
yapıldı. Bilmediğimiz “Sarı asma”, “Gri balıkçıl”,
“Saka”, “Karatavuk”, “İspinoz”, “Tarla serçesi”,
“Kırlangıç”, “Kızılşahin”, vb. gibi kuşlar gözlendi.
Yürüyüş yolunda “Kızılçam”, ”Sandal” gibi ağaç
türleri hakkında kısaca bilgi verildi. Kamp
alanına dönüldü ve kahvaltı yapıldı.
Öğle saatinde Medet Hoca ısırılma ve
sokulmalara karşı bilgi verdi. Öğle yemeği
yendi. Haluk Hoca Osmaneli’nin jeolojisi ve
jeomorfolojisi hakkında bilgi verdi. İki saat
katılımcıların dinlenmesi ve çevreye uyum için
serbest zaman verildi. Bu arada Göksu
Nehri’nin kolu incelendi. Suyun kimyasal atıklar
barındırdığı, İnegöl sanyi atıklarının buraya
kadar ulaştığı öğrenildi. Ancak bu kolun ne
temizlendiği ne de buna yönelik bir arıtma
çabası içinde olunduğu çevredeki sineklerin
varlığından da anlaşıldı.
Kamp alnına döndük. Oba olarak kuş
gözlemlerine devam edildi. Akşam yemeği için
obalar arası yemek yarışması yapıldı. Yarışmada
oba olarak ikinci olduk. Drama etkinliği için ön
bilgilendirme yapıldı. Ardından her obadan bir
drama yapılması istendi. Yarım saat süre
verildi. Oba olarak çocukların doğayı tanıma
süreci ile ilgili bir drama çalışması hazırlandı:
Haydi ormana gidelim!
Doğayı keşfedelim!

Son oba olarak sahneye çıktık. Obalar birbirini
puanladı. Verilen puanlar doğrultusunda
Anadolu Obası 1. olmuştur.
İkinci yarışma karpuz yeme yarışmasıydı.
Üçüncü olundu. Saatin ilerlemesi ile “nöbet
şakası” yapıldı. Bu şakanın dozunun yüksek
olması kısa süreli gerginliğe neden olsa da her
şeyin bir tatlı tarafı olduğu görüldü.

4. GÜN (25.07.2015)
Sabah sekizde kalkıldı, son kahvaltı yapıldı.
Kahvaltıda Tuğba, Mehmet, Cengiz hoca eşlik
etmiştir. Kahvaltı sonrası uyku tulumları
havalandırılıp çadırlar toplandı. Kamp alanının
yakındaki derede su döngüsü ve hidroenerji
hakkında bilgi alındı. Biraz aradan sonra Önder
Hoca böceklerle ilgili bilgi verdi. Uygulama da
yapıldı. Bu uygulamada hoca ağacı kazıyıp
içinden çıkan böceği göstermiştir.
Önder Hoca’dan sonra Muharrem hoca ses
dalgalarını ve frekansı anlattı. Oyuncak teller ile
uygulama yapıldı. Sonrasında ise mıntıka
temizliği yapıldı. “ Bulmak istediğin gibi bırak!”
felsefesi ile etraf temizlendi. Servislere binip
öğretmen evine gidildi.
Öğretmenevinde biraz dinlenme süresi verildi.
19.30 yemek saati olarak kararlaştırıldı. Biraz
şehir gezildi. Hereksin yüzüne can gelmişti.
Şelale Parkı’nda çay içildi. Öğretmen evine geri
dönüş yapıldı. Ardından Yasin Hoca yaban
hayatı hakkında bilgiler verdi. Hayvanları
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besinlerine
bahsetti.

göre

eşleştirme

oyunundan

Ders sonunda sürpriz pasta geldi ve kesip
yenildi. Ve dersin sonunda enler seçildi.

5. GÜN (26.07.2015)
Sabah 09.00’da kahvaltı yapıldı ve harekete
geçildi. Hareket esnasında “Sarı kantaron” çiçek
tarlasında duruldu. İznik Gölü’nde de durularak
manzara seyredildi. Ortamın bitki örtüsü ve
yerleşimi hakkında bilgi verildi. Yol güzergahı
üzerinde bitkilerin geçişi gözlendi. Önce
“Kızılçam”, “Karaçam”, ve “Sarıçam” ağaç
türleri görüldü. Doğa örtüsünün oldukça
korunaklı olması ağaç örtüsünün gür olmasını
sağladığı görüldü. Büyük Alıç yaylasında mola
verildi. Yemekler yenildi. Orman örtüsünün
altında bilgi verildi. Oba olarak da kuşlar
gözlendi ve kuş tüyü toplandı. Zarar görmüş
ağaçlar hakkında bilgi verildi. Önder Hoca
sincap ve farelerin çam kozalakları ve çamı nasıl
kemirdiğini anlattı. Daha sonrasında uzun bir
dağ yürüyüşü yapılacaktı.
Dört saatlik bir Bolu - Büyük Alıç Yaylası
yürüyüşü başladı. İlk mola on dakika sürdü.
“Doğayı Dinle!” etkinliği yapıldı ve Abdülkadir,
o derin sessizlikte uyumayı bile başardı.
Ardından “Ağacına Sarıl ve Hissettiğini Söyle!”
etkinliği ile devam edildi.
İkinci molada ise Mehmet Hoca ölü bitki örtüsü
hakkında bilgiler verdi. Buradan kalkıp yeniden
Osmaneli’ne doğru yola çıktık
Yol boyunca hayvanların izleri ve dışkılarından
hayli hayvanın burada barındığı anlaşıldı.
Yürüyüş dört buçuk saat sürdü. Necla Hanım
Konağı’nın yemeklerinden daha güzel olduğu
anlatılan bir lokantada yemek yendi. Önceki
gün alınan eğitimle ilgili yarışma yapıldı.
Yarışmada obalar birbirine girdi ve yarışmanın
mağlup olduk.

6. GÜN (27.07.2015)
Hareket saati 09.30’da gerçekleştirildi. Sakarya
Nehri’nin birleştiği delta olan noktasında
hidrolojik kesit yapıldı. Suyun PH’sının
7.85nçıkması ve normal seviye kirliliğin 585 gibi
bir rakam çıkması suyun temiz olduğunu
gösterdi. Soğulcak Pınarı Köyü’ne doğru yola
çıkıldı. Köy halkı ile röportaj yapıldı. Biz
düşenler köyde çiftçilikle geçinen İbrahim Acar
ve Adnan Erol idi.
Röportaj sonunda aşağıdaki bilgilere sahip
olduk:
Köyün geçim kaynağı tarım ve ayrıca büyükbaş
yetiştiriciliğidir.
Köyde
70
haneden
oluşmaktadır ve nüfusu 600 civarındadır. Son
yıllarda göç vermiştir. Önlem alınmadığı
takdirde tarım arazisi kalmayacaktır. Okuma
oranı %100 dür. Şu an iki öğrenci kaldığı için
ilkokula taşımalı eğitimle devam ediliyor. Dört
imam, doktor ve mühendisler yetişmiş bu
köyden ve şu aralar daha çok sağlıkçı yetişmiş.
Köy civarında Leylek, keklik, güvercin, bıldırcın,
geyik, ayı, domuz, çakal gibi hayvanlar
yaşamaktadır.
Domuzlar,
kavun-karpuz
tarlalarına zarar vermişlerdir. Köy, 150-200
yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Köyün tarım
arazileri çok farklıdır. Genç nüfus fazladır.
Soğucakpınar’da karpuz fidesine kabak
aşılayarak karpuz yetiştiriliyor. Köylüler eskisi
gibi karpuz tohumundan karpuz olmadığını
anlatıyorlar.
Anadolu obası Adnan Abi ile birlikte elma
bahçesine gidildi. Domatesi dalından, elmayı
ağaçtan, karpuz ve kavun tarladan toplandı.
Köye geri dönüldü ve bu sefer arıcılık eğitimi
için Selimiye köyüne doğru yola çıktık.
Selimiye köyünde, bize eğitmenlerimiz
tarafından arılar hakkında bilgi verildi. Ballar
tadıldı. Öğretmen evine doğru yola çıkıldı. Kısa
süreli dinlenmenin ardından Tuğba Hoca’nın
kuş gözlemine ve Ümit Hoca’nın entomolojiye
dair sunumları dinlendi.
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7. GÜN (28.07.2015)
Etkinlik alanı – Gölpazarı.
Gölpazarı’nda Taş Han’da köy halkı ile kısa
süreli sohbet edildi. Harmankaya Kanyon’u
tabiat parkına giriş yapıldı. İdris Hoca orman
yangınları milli ve tabiat parkları hakkında
bilgiler verdi. Haluk Hoca kireç taşı, kum ve
çakıl arasındaki farkları anlattı. Kanyon nedir
sorusuna kurabiye örneği ile eğlenceli bir bakış
kazandırıldı. İdris Hoca kol saati ve güneşe
bakarak bir çubuk yardımı ile yön bulmayı
anlattı. Ümit Hoca deredeki böceklere bakarak
suyun kirli olduğunu ve suda bulunan canlıları
anlattı.

Artık istikametimiz Gölpazarı’dır. Gölpazarı’nda
yöre halkı ile sohbet edildi. Öğretmen evine
gelindi. Kıyafetler değişildi. Subaşı bahçeye
doğru hareket edildi. Etrafta dikkat çeken şey
balık tutulmasıydı. Yemekler yenmeden önce
top oynandı. Fotoğraflar çekildi. Yemekten
önce belediye başkanı ziyarete gelmiştir.
Yemek sonrasında ise sertifikalar tören
eşliğinde tek tek katılımcılara eğitmenler
tarafından takdim edildi. Necla Hanım
Konağına geçildi. Burada Nigar Hoca bizlere
“Doğa Renk Veriyor” adlı etkinliği öncesinde
sunum yaptı.
Doğal boyalar hakkında bilgi verildikten sonra
bahçeye indik. Bahçede kazanlar kaynatıldı. Her
katılımcı için özel t-shirt kazanda boyandı ve
kurumaya bırakıldı.

