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KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
28 Ağustos - 4 Eylül 2015 Eğitim Dönemi

KARTAL OBASI
Gün: 28 Ağustos 2015
Osmanelidae TÜBİTAK eğitimi için saat 9.00’da
Bilecik Öğretmenevinde toplanmaya başladık.
11.00’a kadar ekibin toplanmasını bekledik ve
Osmaneli’ne harekete geçtik. Necla Hanım
Konağına ulaştık. Burada ekibin birbirini
tanıması için tanışma etkinliği yapıldı. Projenin
içeriği aktarıldı. Osmaneli yürüyüş yapılarak
keşfedildi. İpek böceği yetiştirilmesi ve ipeğin
elde edilmesi aşamalarını ‘İpeğe Dokunmak”
adlı etkinlik kapsamında öğrenmek amacıyla
Günüören köyüne bir gezi yaptık.
Dönüşte Osmaneli eski Türk evlerini inceledik.
İlk günümüzün son etkinliği olan balona bardak
yapıştırma yarışması ile takım ruhunu amacına
ulaşıldı. Dolu dolu bir eğitim sonunda günü
tamamladık.

Gün: 29 Ağustos 2015
Sabah öğretmenevinde kahvaltımızı yaptıktan
sonra Seyir tepesine doğru yola çıktık. Seyir
tepesinden gördüğümüz peyzajı basitçe
kâğıtlara çizdik. Çaylarımızı içtik ve öğle yemeği
için Necla Hanım Konağına döndük. Yemekten
sonra kamp alanımız olan Dereyörük köyüne
doğru yola çıktık.
Yeşillik ve kısmen kayalık dağlardan geçerek
köyümüze vardık. Kampta yapmamız ve
bilmemiz gereken bir konuşma yapıldıktan ve
malzemeler hakkında bilgi verildikten sonra
kamp alanındaki taşları temizledik. Çadırlarımızı
büyük bir keyifle kurduk.
Sonrasında ilk yardım eğitimimizi almak üzere
köy okulumuza geçtik. Daha önceden yanlış
bildiğimiz bazı teknikler olduğunu keşfettik.

Bilincini kaybetmiş ve yeterli nefes alamayan
bir insana hiç tereddüt etmeden kalp masajı
uygulaması gerektiğini ve kalbi duramamış
insana kalp masajı yapmamızın onu
öldüreceğini öğrendik.
Daha sonra Ayı gözlemledik ve dolunay vardı.
Ama yıldızlar, Dolunay olduğu için yeterince
gözlemlenemedi. Kutup yıldızının yerini
bulmaya çalıştık. Sonrasında Fizik hocamıza
uzayla ilgili çeşitli sorular soruldu. Çay
keyfinden sonra günümüz sonlandı.

Gün: 30 Ağustos 2015
Seher yürüyüşünün ardından kamp alanımıza
döndük. Kahvaltılarımızı hazırlayıp yoğun güne
hazırlandık. Kahvaltıdan sonra seher yürüyüşü
paylaşımlarımızı
diğer
obalarla
birlikte
paylaştık. Ardından İlk yardım konusunda
Medet Hocamızdan akrep ve yılan sokmaları,
kırılma ve burkulmalarda ilk yardım, kopan bir
uzvun ne yapılacağı hakkında bilgiler aldık.
Akrep ve yılan sokmaları konusunda akrebin
panzehrini doğal yollardan kuzugöbeği
mantarında olduğunu tüm arkadaşlarımla
paylaştım.
Boyalar konusunda bize katkıda bulunan Nigar
Hocamızın rehberliğinde seher yürüyüşünde
topladığımız bitkileri kaynattık. İçine boya
tutucu madde katıldıktan sonra tişörtleri içine
bırakıp yeni renkleri oluşumunu bekledik. Onla
kendi halinde
kaynarken Suat
Hoca
önderliğinde tahtadan adımlar oyununu
oynadık. Pembe olan tişörtlerimizi kurutup
giyilebilir hale getirdik.
Akşam yemeği malzemelerinin tamamlanması
ile akşam için katılacağımız yemek yarışmasına
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hazırlanmaya başladık. 1 saat 20 dakika içinde
Orman kebabımızı, yanına domatesli biberli
bulgur pilavımızı, çoban salatamızı, patlıcan ve
soğan salatalarımızı hazırlayıp sunum ve masa
düzenini yaptık. Süre bitiminden 15 dakika
önce hazır halde süre bitimini bekledik ve tabii
ki 1. olduk. Gurmelerin tatmaları bitince
yemeğe geçtik. Yemek sonrası Akın hocanın
müzik eşliğinde kaplumbağalar anlatımını
keyifle izledik. Suat hocanın katkılarıyla drama
etkinliği için Hes’in yaban hayatına etkilerini
konu olarak seçtik. Bu konu üzerine dramamızı
hazırladık. Diğer obalarla birlikte sunumumuzu
yaptık.
Kamp ateşi etrafında gitar çalan arkadaşa
dilimiz döndüğünce eşlik ettik ve gece sonuna
doğru çiğköfte partisi yapıp geceye noktayı
koyduk.

Gün: 31 Ağustos 2015
Sabah 6’da uyanıp hazırlandık. Yasin hoca ve
Ayşin Ünal eşliğinde seher yürüyüşüne
başladık. Köyün içinden ormana ilerledik. Yolda
bazı hayvanların ayak izlerini ve kuş türlerini
inceledik. Kahvaltıya geçtik ve kahvaltı sonrası
çadır topladık. Çadırlardan sonra İdris hoca
böceklerden bahsetti. Emin Hoca bitkiler
hakkında verdiği eğitimin ardından İdris hoca
nezaretinde doğaya çıkıp doğayı dinledik
(Doğayı Dinleyelim Etkinliği).
Obamıza
dönüp
eşyaları
toplayıp
Öğretmenevine döndük. Kişisel ihtiyaçlarımızı
giderdikten sonra akşam yemeğinden sonra
Yasin hoca öğretmenevinde Türkiye yaban
hayatı faunası hayvan türlerini anlattı. Anlatım
sonrasında resimlerle çiftleştirme yarışması
yapıp
pastamızı
kestik.
Daha
sonra
yataklarımıza geçtik.

Gün: 01 Eylül 2015
Bugün 3 ilin sınırlarından geçtik; Sakarya, Bursa
ve Bilecik. İlk olarak Anadolu Fay hattı

üzerindeki bir fay zonunu gördük. Eski yapının
üstte kalmış olması bizi şaşırttı. Ardından İznik
gölünü uzaktan seyrettik. Alıçlı yaylası üzerinde
Gürgen ve Çam ağacı çeşitlerini tanıdık. Alıçlı
yaylasının temiz havası ve güzelliği bizi mest
etti. Sonra 9,5 km’lik bir yürüyüş parkuruna
çıktık. Çevredeki ağaç ve ormanların güzelliği,
oksijeni bizi kendimize getirdi. Ardından
parkurun sonunda otobüslere bindik ve
Osmaneli’nde akşam yemeği yedik. Yorgun
argın Bilecik Öğretmenevine döndük. Güzel ve
bol oksijenli bir gün geçirdik.

Gün: 02 Eylül 2015
Sabah kahvaltısından sonra Şeyh Edebali
Türbesini ziyarete gittik. Osmanlı Devletinin
kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Şeyh
Edebali’nin hayat hikâyesini dinledik. Bilecik
ilinin ilk yerleşim yerini inceleme şansımız oldu.
Kurtuluş savaşı sırasında yakılıp yıkılan alan
dikkatimizi çekti. O bölgede bulunan 1300’lü
yıllarda yapılmış camii karşımıza çıktı. Minaresi
dışarda olan camiinin Orhangazi camii
olduğunu öğrendik.
Şeyh Edebali Türbesinden sonra Sakarya Nehri
havzasına gittik. Su havzasındaki akarsu
kollarını inceledik. Mavi renkli toprak renkli
akarsuların buluştuğu alanları gördük. Sakarya
Nehrinden su örneği alıp analiz ettik. Suyun
kalitesi 2. Derece olarak bulundu.
Sakarya havzasından sonra arıcılık yapılan alana
doğru ilerledik. Arı kovanlarını incelemeden
önce arı sokmalarına karşı önlem amaçlı beyaz
giysilerimizi giydik. Arı kovanlarındaki işçi arıları
ve kraliçe arıyı inceleme şansımız oldu. Arıların
hayat döngüsünü dinleyerek ve görerek
öğrenebildik. Akşam yemeğinden sonra drama
etkinliği gerçekleştirdik. Eğlenip hem de
kendimizi ifade yeteneği kazandığımız bir
etkinlikle günümüzü tamamladık.
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Gün: 03 Eylül 2015
Sabah öğretmenevinde verilen kahvaltı
sonunda Harmankaya Kanyonu için yola çıktık.
Gölpazarı’nda
mola
verdikten
sonra
Harmankaya için yola çıktık. Kanyona vardıktan
sonra kumanyalarımızı ve kavunlarımızı yedik.
Daha sonra kanyona girdik ekiple Haluk hoca

kanyonu ve bölgenin oluşumuna anlattı. İdris
hoca ve Muharrem hoca yön tayini hakkında
bilgi verdi. Daha sonra Bilecik’e döndük.
Gölcükte yemek yedik ve Belediye Başkanı Sn
Münür ŞAHİN’in de katılımı ile sertifikalarımızı
aldık. Eğlence sonunda Öğretmenevine
döndük.

