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1. GÜN (22.07.2015)

Bilecik Öğretmenevi’nde buluştuk. Aslı
Hoca’nın rehberliğinde başlangıç anketlerini
doldurup taahhütname imzaladık, odalarımıza
yerleştik.
Lobi’de toplanıp araçlarla Osmaneli’ne gittik.
Necla Hanım konağında öğle yemeği yedikten
sonra, Geleneksel Türk Evleri Mimarisi
sunumunu izledik. Daha sonra drama
yöntemiyle tanışma oyunu oynayarak tanıştık.
Beş obaya ayrıldık. Bunlar sırasıyla Lefke, Arı,
Anka, Anadolu ve İpek obalarıydı. Daha sonra
ipekböceğini tanımak üzere Günüören Köyü’ne
gittik. Bir aileye konuk olduk ve ipek böceği
hakkında bilgi aldık. Sonra akşam yemeği için
Necla Hanım konağına döndük. Belediye
Başkanı, Kaymakam ve Osmaneli bürokrasisiyle
akşam yemeğimizi yiyip günü tamamladık.
Öğretmenevine dönüm üç günlük kamp için
hazırlık yapıp uyuduk.

uygulamalı bilgi aldık. Peyzaj desenleri çizdik.
Karpuz ikramının ardından tekrar Necla Hanım
konağına dönerek öğle yemeğimizi yedik. Sonra
Dereyörük Köyüne giderek kısa bir etrafı
tanıma çalışması yaptık. Çadır yerlerimizi
temizleyerek çadırlarımızı kurduk. Öncesinde
kampta uyulması gereken kurallar, düdük
komutları, bu kampta bize neler aktarılacağını
öğrendik. Çadıra yerleştikten sonra malzeme
paylaşımını yaptık. Akşam yemeği için ateş
yaktık. Akşam yemeği için köfte planlanmıştı
ama köfteler bozuk çıktığı için çabuk
yapılabilecek ve mevcutta bulunan sucuk
seçildi. İlk gece ekmek arası sucuk yedik. İlk
yardım eğitiminin bir bölümünü bu gecede
aldık. Saat çok geç olduğundan eğitimin
devamını ertesi güne bıraktık. Kalan erzakımızı
güvende olması için kamp alanında bulunan
kullanılmayan okula taşıdık. Biraz gece
sohbetinin ardından uyuduk. Fakat öncesinde
belediye başkanının sürprizi davul ve klarnet
eşliğinde kurtlarımızı döktük.

3. GÜN (24.07.2015)
2. GÜN (23.07.2015)
Sırt çantalarımıza kamp malzemelerimizi alıp
öğretmenevi lobisinde toplanıp ilk olarak Tekke
Tepe Seyir Terasına gidip peyzaj hakkında

Kampın ikinci gününde sabah saat 8’de buluşup
Seher Yürüyüşüne çıktık. Yaklaşık bir buçuk saat
yürüdük. Ormanda kuş gözlemi yaptık. Gri
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balıkçıl kuşunu gördük. Dönüşte kampta ateş
yakıp kahvaltı hazırladık. Kalan ilkyardım
eğitimi tamamlandı. İki saatlik molanın
ardından Emin Hoca’dan botanik eğitimi aldık.
Saha içindeki flora elemanlarını tanıttı. Ahmet
Hoca su kenarında su döngüsü hakkında bilgi
verdi. Suyun ve yağmurun oluşumunu, kirletici
unsurları anlattı. Önder Hoca zararlı böceklerle
mücadele hakkında bilgi verdi. Biyolojik ve
mekanik mücadeleden bahsetti. Tagi Hoca
böceklerin yaşam döngüsü hakkında bilgi verdi.
Kampımızda akşam yemeği yarışması için
hazırlıklar başladı. Yaptığımız orman kebabı ve
bulgur pilavı jüri tarafından değerlendirildi.
Yaptığımız yemeğin birinci olmasını beklerken
üçüncü oldu. Karpuz yeme yarışmasından önce
drama etkinliği yaptık. Doğa türküsü
etkinliğinde “Bir Taş Attım Pencereye” şarkısını
kampa uyarladık. Maalesef bu da beğenilmedi,
yine üçüncü olduk. Sonra karpuz yeme
yarışmasını da kaybettik. Gece nöbeti
etkinliğinden sonra gece sohbeti gerçekleştirdik
ve kurbağa sesleriyle uykuya daldık.

Gölü’nün altından geçen faydan bahsetti.
Ardından Aslı Hoca Büyükaliç yaylasına
çıkarken bitki örtüsündeki geçişlere dikkatimizi
çekti. Büyükaliç yaylasında mola verdik ve
yemek yedik. Yemeğin ardından Gökhan Hoca
orman ağaçlarını anlattı. Sonra yürüyüşe
başladık. Kayın ormanının içerisinde uygun bir
yerde durup doğayı dinleme etkinliği yaptık.
Yeniden yola çıktık. Biraz daha yürüdükten
sonra ağaca sarılma etkinliği yaptık. Bu
etkinliğin ardından yürüyüşe devam ettik.
Yürüyüş sırasında sansar, ayı, tilki gibi
hayvanlara ait izler gördük. Yürüyüş sonunda
bizi karşılayan servislere binerek Necla Hanım
konağında akşam yemeğine gittik. Yemekten
sonra
öğretmenevine
dönerek
biraz
dinlendikten sonra yaban hayvanlarıyla ilgili
kart eşleştirme oyunları oynadık. Oynadığımız
iki oyunda da birinci olduk. 3 puanı alıp tüm
obaların önüne geçtik. Gece yarısını geçmişti,
ertesi gün erken kalkacağımız için hemen
vedalaşıp uyuduk.

6. GÜN (27.07.2015)
4. GÜN (25.07.2015)
Kampın üçüncü gününe kahvaltı hazırlayarak
başladık. Sonra çadırlarımızı ve kamp
eşyalarımızı toplayarak Bilecik Öğretmenevine
geçtik. İyice temizlendik. Saat altı civarında
öğretmenevinin yakınındaki Konyalı etli
ekmekte akşam yemeği yedik. 1 saatlik serbest
zamanda
Bilecik
Merkezi
gezdik.
Öğretmenevinde buluşup Yasin Hoca’dan
yaban hayvanları hakkında eğitim aldık. Ertesi
gün yapılacak yaban hayvanları kart eşleştirme
yarışmasına hazırlandık ve günü bitirdik.

5. GÜN (26.05.2015)
Sabah 9’da öğretmenevinden çıktık. Önce İznik
Gölü’nü tepeden gören bir noktada Haluk Hoca
faylar ve jeomorfolojik oluşumlar hakkında bilgi
verdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı’ndan ve İznik

Sabah Bilecik öğretmenevinde kahvaltıdan
sonra saat 9’da Sakarya ile Göynük
akarsularının kesişim noktasına ulaştık. Su pH
ve elektrot analizi yaptık. Karpuz molasından
sonra Soğucakpınar köyüne gidip köy
kahvesinde bizi karşılayan köylülerle köyün
demografik özellikleri hakkında röportajlar
yaptık ve bu sayede bölgenin fauna ve florası,
sorunları, geliri v.b. hakkında bilgi edindik. Bize
verilen serbest zamanda köyün tarım alanlarını
ve nehir kenarını gezdik. Bir arkadaşımız düşüp
bileğini burktu. Osmaneli’ne dönüp Asalet et
lokantasında öğle yemeği yedik. Ardından
arıları incelemek üzere yola çıktık. Arıcı
kıyafetlerimizi giyip kovanları inceledik,
ballarını tattık. Fotoğraf çekiminin ardından
kıyafetleri teslim edip Bilecik merkeze döndük
2 saat duş ve dinlenme molasının ardından
Osmaneli Asalet lokantasında akşam yemeği
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yedik. Akşam öğretmenevinde kuş gözlemi ve
böceklerle ilgili seminer alıp günü bitirdik.

7. GÜN (28.07.2015)
Sabah saat 9’da Bilecik öğretmenevinden
Gölpazarı’na doğru yola çıktık. Gölpazarı’nda
kısa bir molanın ardından saat 12 civarında
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkına geldik.
İdris Hoca’nın tabiat parkı, milli park gibi ulusal
koruma alanları hakkında verdiği bilginin
ardından Haluk Hocamız Kanyonun oluşumunu,
yapısını, Aslı Hocamız peyzajını anlattı. Sonra
kanyonun önünde çekilen hatıra pozunun
ardından Remzi Bey rehberliğinde kanyona
girdik. Kanyonda ufak bir gezi yaptık. Sonra Tagi
Hocamız GPS kullanımı, İdris Hocamız ise yön
tayini hakkında bilgi verdi. Çubuk yardımıyla
yönümüzü bulmayı öğrendik. Ardından Ümit
Hoca nehir kenarındaki canlılar hakkında bilgi
verdi. Sonrasında toplanıp kanyondan ayrıldık.

Bilecik öğretmenevinde iki saatlik molanın
ardından Subaşı Restoranda süper bir manzara
eşliğinde akşam yemeği yedik. Sertifikalarımızı
aldık. Necla Hanım konağına döndük. Nigar
Hoca’dan doğal yollarla kumaş boyama
hakkında bilgi aldıktan sonra hocamızın kendi
elleriyle
hazırladığı
tişörtleri
konağın
bahçesinde hazırlanan kazanda boyadık.

8. GÜN (29.07.2015)
Öğretmenevinde kahvaltı ettikten sonra
eşyalarımızı toparladık. Eğitim sonu anketlerini
doldurduk, bizimle röportajlar yapılarak eğitim
hakkındaki görüşümüz alındı. Eğitimin başında
bize emanet edilen dürbünleri iade ettik.
Osmaneli’ne geçip öğle yemeği yedik.
Sonrasında bize tanınan serbest zamanda
Bilecik’i ve Osmaneli’ni gezerek yakın çevreyi
biraz daha tanımaya çalıştık.

