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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
İsmim Sema KÖKOCAK. İstanbul’dan katılıyorum. 26 yaşındayım. Adıyaman’da sınıf öğretmeniyim.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Daha önce TÜBİTAK’ın bu eğitimlere destek verdiğini biliyordum. Bu eğitimi, katıldığım hizmet içi
eğitimindeki arkadaşlarımdan öğrendim. Onların yönlendirmesiyle bu projeye katıldım, onun dışında
ayrıca bir araştırmam olmadı.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
…………………..

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Ben zaten yapı olarak yeni insanlar tanımayı, yeni yerler görmeyi, yeni kültürlerin beşiğine yaklaşmayı
seven bir insanım. Farklılıkları ve yenilikleri severim. Daha önce Bilecik’e hiç gelmemiştim, buranın
doğasıyla ya da yaşayışıyla ilgili bilgi almak, izlenim edinmek istedim. Bu amaçla geldim. Amacıma da
ulaştım diye düşünüyorum.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Daha önce hiç çadırda kalmadım, herhangi bir kampta da bulunmadım. Kampın kurulduğu alandan
açıkçası çok memnun olmadım. Daha doğayla iç içe bir yer olabilirdi, okul bahçesinin arka kısmıydı
çünkü. Daha yeşillik, birebir kampı hissedebileceğimiz daha uyumlu bir yer olabilirdi. Gittiğimiz
Büyükaliç yaylası buna daha çok uygun olabilirdi. Bununla birlikte kampta çadır kurmayı öğrendim,
çadırın içinde uyumak benim için bir ilkti ve güzeldi, heyecanlıydı. Ama çadırda kalmanın dışında
yemek hazırlama kısmı benim için anlamsızdı. Yani oradaki doğayı tam olarak keşfettiğimi
düşünmüyorum. Sabah yürüyüşü dışında akşam yürüyüşleri de olabilirdi, veya yürüyüşler daha da
uzatılabilirdi. Çok yakınımızda bir köy olmasına rağmen oraya gidip göremedik mesela. Ekmek arası
bir şeyler yemekle yetinip kalan zamanda hep etraftaki bölgeyi yürüyüp keşfetmeyi tercih ederdim,
ben olsam.
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Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim programı hakkında iyi izlenimlerim var. Çok fazla eksik kalan bir şey yok. Eğitmenler için de
izlenimlerim daha da üzerinde. Çünkü hepsi alanında uzman, birçok şeyi aşmış, kendini
gerçekleştirmiş. Alanının gerçekten piri insanlarla bir arada bulunmak, onlardan bilgi almak, onlarla
aynı ortamı paylaşmak benim için ayrıca güzeldi.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Çadırda uyumak oldu.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Ekip çok sıcak, çok cana yakın, insanlarla iyi iletişimi olan kişilerdi. Bu anlamda kendimi şanslı
hissediyorum. Yani ekip “katı duvarlarla örülü”, “bir adım geride dur çok da bir şey sorma” gibi değil
de daha çok arkadaşmışız önceden tanışıyormuşuz gibiydi. Sonrasında da bu tür şeylerin devam
edeceği hissiyatını uyandıran kişilerdi. Bu anlamda mutluyum. Katılımcı arkadaşlarımı da çok sevdim,
tabii ki arada bazı uyumsuzluklar oldu ama, bu da hayatın gereği olsa gerek.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Doğayı daha çok sevdiğimi anladım. Daha öncesinde bu tür etkinliklere katılmadım. Bu vesileyle
doğada bulunmanın, doğayla iç içe olmanın bana huzuru hissettirdiğini çok daha derinden anladım.
Bundan sonraki hayatımda bu tür etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Hayatın sadece dört duvar
arasındaki koşuşturmalı iş hayatı olmadığını anladım. Doğanın, bitkilerin, kuşların ve böceklerin de
kendi hayatlarının olduğunu ve onların bizlerle aslında iletişim içinde olduğunu gözlemledim.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ederim, edeceğim de. Gittiğim zaman arkadaşlarıma, öğrencilerime de
bahsedeceğim. Bence bu tür etkinlikler ne kadar çok olur ve katılım artarsa, insanların kendileriyle
ilgili bazı özellikleri keşfetmesi de mümkün olacak. Doğayla irtibatları da artacak ve bu şekilde vatan
yurt sevgisi de daha da kuvvetlenecek diye düşünüyorum.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Osmanelidae, Bilecik ilinde Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen bir eğitim. Bu kapsamdaki
Osmaneli’ndeki tarihi evleri, buradaki insanların yaşayışı, arıcılık ve ipek böcekçiliği, çeşitli meyve
sebze yetiştiriciliği ve bu konuda bu il çevresindeki gezilecek görülecek ve doğası olan yerleri
keşfetme arayışı.
*Son olarak eklemek istediklerim var; bu projeye katılmış olmaktan çok mutluyum, Osmaneli doğa
eğitimi için güzeldi. Ancak Türkiye’de bu kapsamda daha güzel iller, çok daha güzel bölgeler var.
Örneğin Karadeniz, Akdeniz, Ege. Tabii ki buraların da keşfedilmesi lazımdı, Doğu’da da illaki gezip
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görülmesi gereken yerler var ama doğa dendiği zaman tamamen doğayı içine alan bölgelerde bu
etkinliklerin hazırlanması bence daha manidar olur. Teşekkür ederim.

