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1. GÜN (23.07.2015)
Bilecik öğretmenevinde sabah kahvaltısıyla
güne başladık. Çok heyecanlıydık çünkü bugün
kamp kuracaktık. İlk kez çadır kurmanın
heyecanı içinde servislere binerek yola
koyulduk. Osmaneli ilçesine geldiğimizde
marketten eksiklerimizi tamamlamak üzere
alışveriş yaptık. Necla Hanım konağının
önünden geçerek Tekketepe Seyir Tepesine
geldik. Bol bol fotoğraf çektirerek güzel
manzaranın keyfine vardık. Tepede yer alan
işletmede leziz Osmaneli alaca karpuzundan
yedik. Rehberimiz Remzi Bey karpuzun üretim
aşamalarını anlattı. Keyifli bir yarım günü
bitirmiş olduk.
Necla Hanım konağına yemeğe geçtik. Güzel bir
öğle yemeği yedik. Uzun bir yolculuktan sonra
Dereyörük köyüne geldik. Orada okul
bahçesinde kamp kurmak için hazırlıklara
başladık. Yasin Hoca çadır ve çadır kurmayla
ilgili her türlü bilgiyi aktardı. Bizler de iki kişilik
çadırlarımızı araziyi temizleyerek kurduk. Çok
zevk aldık. İlk tecrübemizde çok kolay bir iş
olduğunu fark ettik. Erzakımızı oymakbaşımız
teslim aldı ve yemek planlarımızı yaptık. Akşam
yemeğimizi yaptık ve yedik. Daha sonra

çaylarımızı içi çerezlerimizi yerken davul klarnet
ekibi eşliğinde belediye başkanımız ziyarete
geldi. Davul klarnet eşliğinde oynadık, eğlendik.
Daha sonra sağlık hocamız ilkyardım eğitimi
verdi. Güzel ve eğlenceli bir sunumla ilkyardım
teknikleri hakkında önemli bilgilere sahip
olduk. Bir günü bu şekilde tamamlamış olduk.

2. GÜN (24.07.2015)
Sabah 6’da uyanıp seher yürüyüşüne çıktık.
Tuğba Hoca kuş gözlemiyle ilgili bilgi verdi.
Dürbünlerimizi de aldık ve kuşları izlemeye
başladık. Saka ve Gri balıkçıl gördük. Kampa
döndükten sonra kahvaltı hazırlamaya başladık.
Kahvaltıdan sonra Emin Hoca ile kamp
çevresindeki bitkileri öğrendik. Sonrasında
Ahmet Hoca su kaynakları, yüzeysel sular,
yeraltı suları v.b. konularda bilgi verdi.
Akşam eğitimlerden sonra yemek faslına
geçildi. Obalar arası yemek yarışması
düzenlendi. Orman kebabı hazırlanacaktı. Ateş
yakıldı, hazırlıklar başladı. Masalar hazırlandı ve
yemekler pişti. Obalardan birer kişi ve hocalar
yemekleri tadarak puanlama yaptılar. Yemek
sonrasında Suat Hoca’yla drama etkinliğinin
ardından karpuz yeme yarışması yapıldı.
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Yarışma sonrasında kampı beklemek üzere
nöbetçiler
görevlendirildi
fakat
teknik
nedenlerden dolayı kamp nöbetini hocalar
tuttu.

3. GÜN (25.07.2015)
Sabah kahvaltıları hazırladık. Kahvaltının
ardından eğitimlere geçildi. Önder Hoca
böcekler ve böcek tuzakları hakkında bilgi
verdi. Sonrasında Muharrem Hoca doğada
dalgalar hakkında bilgi vererek uygulamasını
yaptı. Sonra herkes çadırlarını büyük bir
mutlulukla ve heyecanla topladı. Bu kadar
çabuk olacağını tahmin etmemiştik. (Bu işi iyi
kavramışız). Bilecik öğretmenevine gelerek
dinlendik. Yasin Hoca yaban hayatı ile ilgili
bilgilendirme yaptı. Tam 20 tane yaban
hayvanını tanıttı ve ertesi gün sınav yapacağını
belirterek dersi bitirdi. Sonra Haluk Hoca kamp
hakkındaki görüşlerimizi sordu. Genelde olumlu
eleştirilerin arasında ufak tefek olumsuz
eleştiriler de vardı. Kampın “EN” lerini seçtik.
EN neşeli bizim obadan Fatma Kara seçildi.
Sonra “hazır mısınız?” diye soruldu ve ışıklar
söndü. Sürpriz yaş pastalar geldi. Mumlar
üflendi. Pastalarla ve meşrubatlarla geceyi
sonlandırdık.

4. GÜN (26.07.2015)
Öğretmenevinde kahvaltıdan sonra Büyükaliç
yaylasında başlayan uzun bir parkurda yürüyüş
yaptık.
13-16
km’lik
bir
parkurda
yürüyüşümüzü gerçekleştirirken Suat Hoca ile
“Ağacına Sarıl” ve “Doğayı Dinliyorum”
etkinliklerini gerçekleştirdik. Parkur sonunda
öğretmenevinde ufak bir mola vererek yemeğe
gittik. Yemek sonunda Yasin Hocanın
düzenlediği yarışmaya katıldık. Obamız yine her
zamanki gibi çok başarılıydı. Yarışma
sonrasında herkes odalarına çıkarak bir sonraki
güne dinlenerek başlamak üzere uyudu.

5. GÜN (27.07.2015)
Öğretmenevinde
kahvaltı
ettik.
Çok
heyecanlıydık.
Günlerdir
obamızda
yemeklerimizi paylaştığımız Mehmet Hoca ders
anlatacaktı.
Günlerdir
onun
engin
tecrübelerinden yararlanıyorduk. “Ormanın
Damarları Dereler” konusunda bilgiler verdi.
Sakarya nehri havzasında karpuz molası
verdikten sonra, tekrar yollara düştük.
Soğucakpınar köyünde bulunan kahvede köy
röportajlarını
gerçekleştirdik.
Köylüler
yaşadıkları olumlu ve olumsuz şeyler hakkında
bilgi verdiler. Devletin tarım politikalarından
çok şikayet geldi. Her oba farklı bir grupla
röportaj yaptı ve söyleşiden sonra görüştüğü
kişilerin eşliğinde ve çeşitli yiyecek-içecek
ikramlarıyla birlikte köyün farklı bir bölgesini
gezdi. O gün bir grup traktörle mağara görmeye
gitti obamızdan Sertan Hoca ayağını burktu ve
ilk gazimizi vermiş olduk ancak sonrasında
kendisi hastaneye götürülerek gerekli tetkikler
ve tedavisi yapıldı.
Akşam yemeği için Osmaneli’nde bulunan bir
lokantaya gittik. Akşam öğretmenevine
dönerek yaban hayvanlarını daha iyi kavramaya
yönelik yarışma yapıldı. Çok eğlendik. Sonra
herkes dinlenmek üzere odasına çekildi.

6. GÜN (28.07.2015)
Sabah kahvaltısının ardından Harmankaya
Tabiat Parkına gitmek üzere yola çıktık. Keyifli
bir yolculuğun ardından parka ulaştık. Öncelikle
İdris Hocamız tabiat parkları, milli parklar
hakkında bilgi verdi. Sonrasında Aslı Hocamız
bir peyzaj mimarı gözüyle bu eşsiz kanyon
hakkında yorumlarda bulundu. İdris Hoca
ayrıca yön tayini hakkında pratik bilgiler
aktardı. Tagi Hoca GPS kullanımı hakkında bilgi
verdi. Ümit Hoca sudaki canlılar hakkında bilgi
aktardı. Sandviçler hazırladık, afiyetle yedikten
sonra Bilecik öğretmenevine doğru yola çıktık.
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Akşam yemeği için Subaşı restorana gittik,
keyifli bir akşam yemeğinin ardından Osmaneli
Belediye
Başkanı
ve
tüm
eğitmen
hocalarımızdan “Katılım Sertifikalarımızı” aldık.
Tekrar Necla Hanım konağına giderek kumaş
boyama teknikleri hakkında Nigar Hoca
tarafından gerçekleştirilen sunumu dinledik.
Bizim için özel olarak hazırlanmış tişörtlerimizi
boyamak üzere avluda hazırlanan boya
kazanına attık ve kuruması için astık. Ardından
öğretmenevine döndük.

7. GÜN (29.07.2015)
Kahvaltımızı yaptıktan sonra eşyalarımızı
topladık. Anket ve röportajlar yaptık.
Dürbünlerimizi iade ettik ve Osmaneli’ne öğle
yemeğine gittik. Sonrasında bize tanınan
serbest vakitte Bilecik’i gezdik. Ardından
eğitimimiz sona erdi.

