OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
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Osmanelidae-2 Eğitmen Günlüğü
29.06.2017
Saat 10:00’da Necla Hanım Konağında
toplanıldı. Katılımcıların kayıtları yapıldı. Gerekli
evraklar toplanıp kayıtlar yapıldı. Saat 11:00’da
röportajlar yapıldı. 11:45’de Prof. Dr. İdris
OĞURLU açılış konuşmasını gerçekleştirdi. 12:30

öğle yemeğine gidildi. Öğleden sonra tanışma
etkinliği yapıldı. Osmaneli belediye başkanı
konuşma yaptı ve röportajlar devam etti.
Katılımcılar obalara ayrıldı. Akşam yemeği için
Lefke Et lokantasına gidildi.

30.06.2017
05:00-07:00 seher yürüyüşü yapıldı. Daha sonra
07:00-08:00 saatleri arasında kahvaltı yapıldı.
İdris hocam ve Mehmet TOPAY hocam orman ve
korunan alanlar hakkında bilgi verdi. Yasin
hocam arazi ve kamp teknikleri hakkında bilgi
verdi ve uygulama yapıldı. Medet hocam ilk
yardım hakkında uygulama yaptı. 12:15’de öğle
yemeği yenildi. Saat 15:45’e kadar mola verildi.
Mehmet TOPAY hoca ve Hale GEZER hoca

sunumlarını gerçekleştirdi. 18:30’da Tekke
tepeye geçildi ve çay ikram edildi. 19.00’da Gül
Aslı hocam bilgilendirme yaptı. Mehmet hocam
uygulamasını yaptı. Katılımcılara A3 kağıt ve
kağıt dağıtıldıktan sonra gördüklerini çizdiler.
Sonra açıklamasını yaptılar. 22.30’da akşam
yemeği yenildi. Yemekten sonra karpuz yeme
yarışması yapıldı. Daha sonra Talat hocam
eğitim sunuları yapıldı. 24:00 yatıldı.

01.07.2017
05:00-07:00 arası seher yürüyüşü yapıldı
yürüyüşe 5 guruba ayrılarak çıkıldı.
07:00-08:00 arası yapılan kahvaltıdan sonra
08:30’da Dr. Akın KIRAÇ hocamızın deniz
kaplumbağaları ve sürüngenler adlı eğitimi
başladı eğitime 45 kişi katıldı. Akın kıraç hocamız
eğitim sonuna doğru müzik eşliğinde eğitimi çok
daha zevkli hale. Dr. Akın KIRAÇ hocamızın
etkinliği 09:45’te bitti. 10:00’da Oğuz YAKIN
hocamızın tişört boyama etkinliği başladı ve
09:45-10:00 arası Ahmet Talat SAYGAÇ
isteyenlere
sabah
seher
yürüyüşünde
topladıkları örnekleri mikroskop eşliğinde
inceletti. Oğuz YAKIN hocamızın tişört boyama
etkinliği 12:00’da bitti ve yemeğe geçildi 52 kişi
yemek yedi 13:00-16:00 arası serbest dinlenme

olarak planlandı. Remzi abi, Süleyman abi,
Mevlüt, Kürşat Sansarak Kanyonu’nu keşfe
gittiler.
16:00’da Talat hocamızın etkinliği başladı ve
17:20’de bitti sonra devamında teleskopla uzay
incelemeleri yapıldı. 19:00 Talat hocamızın
etkinliği bitti. 19:00-20:00 yemek arası 55 kişi
yemek yedi 20:20’de Süleyman hoca sunum
anlattı sonra teleskopla uzay incelemesi yapıldı.
23:15’te Talat hocamız ve Süleyman hocamızın
uzay gözlem ve anlatımları bitti ve katılımcılar
isteğe bağlı olarak Dr. Akın KIRAÇ hocamızın ve
katılımcılardan Şule ÖLÇÜ hocamızın saz
eşliğinde müzik şovlarını dinlediler.

02.07.2017
Sabah 05:00 itibariyle Büyük Aliç Yaylasına
gitmek üzere harekete geçildi. Yol üzerinde bir
noktada Doç. Dr. Haluk SELİM Hocamız Kuzey
Anadolu Fay Hattı konusunda katılımcılarımıza
bilgiler aktardı. Saat 07:30 itibari ile de hedef
noktamız olan Büyük Aliç Yaylası’na ulaştık.
Burada
kahvaltımızı
yaptıktan
sonra
katılımcılarımızdan Arslan KONAK plastik şişeleri
nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bilgiler
verdi. Bu eğitimin ardından etraftaki çöpler
toplandıktan sonra Yrd. Doç. Dr Halil SÜEL
hocamız Büyük Aliç Yaylası habitatı hakkında
bilgiler verdi. 08:50 itibari ile doğa yürüyüşü
etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere hareket
edildi. Bu yürüyüş esnasında Dr. Akın KIRAÇ
hocamız karşılaştığımız kertenkele türleriyle
alakalı bilgiler verdi. Yrd. Doç. Dr. Halil SÜEL
hocamız yürüyüş esnasında karşımıza çıkan
Sarıçam, Göknar, Kızılçam, Karaçam, Eğrelti Otu,
Ahududu, Saçlı Meşe gibi türler hakkında bilgi
verdi.
Saat 10:50’de Doç. Dr. Suat TÜRKOĞUZ ve Yrd.
Doç. Dr. Yasin ÜNAL hocalarımızın “Ağacına
Sarıl” etkinliğini gerçekleştirmek üzere mola
verildi. “Ağacına Sarıl” etkinliği kapsamında
katılımcılarımız yazmış oldukları şiirleri ve çizmiş

oldukları resimleri eğitmen hocalarımızla
paylaştılar. Bu etkinliğin ardından yeniden yola
çıkıldı. 9,5 km süren bu yürüyüşümüz saat
12:30’u gösterirken tamamlandı. Bizi bekleyen
otobüslere bindikten sonra saat 12:50 itibariyle
Adliye Köyü kahvesinde öğle yemeği yenildi.
Yemekten sonra dinlenmeye koyulmak üzere
konaklama tesisimize gelindi.
Saat 19:30’da Prof. Dr. Ahmet Talat SAYGAÇ ve
Süleyman FİŞEK hocalarımız astronomiyle ilgili
eğitimi gerçekleştirdi. Saat 20:00 itibariyle bu
eğitim sona erdi. Değerli hocalarımız sayın Prof.
Dr. Ahmet Talat SAYGAÇ ve Süleyman FİŞEK’e
bize verdikleri bilgilerden ötürü teşekkür edildi
ve hatıra fotoğrafı çekildikten sonra akşam
yemeği için restorana hareket edildi.
Saat 21:20’de Osmaneli Merkez de tatlı
eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.
Osmaneli Belediye Başkanı sayın Münir ŞAHİN
Bey katılımcılarımıza ve eğitmenlerimize
dondurma ikramında bulundu. Bu nazik davetin
ardından konaklama tesisimize gelip Yrd. Doç.
Dr. Medet KORKMAZ hocamız ilk yardım
hakkında bilgiler aktardı. Soru cevap ardından
bugünkü etkinliklerimizin 01:00 itibariyle
sonuna geldik.

03.07.2017
Sabah 05:00 itibari ile Harmankaya Kanyonuna
gidilmek üzere harekete geçildi. Yol üzerinde bir
noktada Doç. Dr. Ahmet DOĞAN hocamız bir
dere boyunca yürüyüş ve gözlem yapıldı. Aynı
anda Doç. Dr. Haluk SELİM hocamızla beraber
hem taşlar hem de suyun gözü nasıl bulunur
konuları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Doç.
Dr. Ahmet DOĞAN hocamız eşliğinde obalar
arasında baraj kurma yarışması yapıldı.
Yarışmayı Devedikeni Obası ve Kurt Obası 1.
Olarak tamamladı. Kuğu obası 2. Karpuz ve
Baykuş Obaları ise yarışmayı 3. olarak
tamamladı. Bu yarışmadan sonra derede obje
yüzdürme yarışması yapıldı. Bu yarışmayı da
6.37 sn ile Devedikeni 1. , 6.38 sn ile Baykuş
obası 2. Tamamlarken Kurt obası 3. , Karpuz
obası 4. Ve Kuğu obası 5. olarak yarışmayı

tamamladılar. Saat 12:00 de alandan ayrılıp
Harmankaya Kanyonuna doğru yola çıkıldı.
12:30 gibi Kanyona ulaşıldı. Kanyonda yürüyüşe
çıkmadan Doç. Dr. Haluk SELİM hocamız
kayaçlar ve yaşları hakkında bilgiler verdi.
Rehberler eşliğinde kanyona yürüyüşe gidildi.
Yarım saatlik serbest zamanda yüzme, yürüme
faaliyetleri olarak değerlendirildi. Saat 13:30‘da
kanyondan ayrılıp yol kenarında bir restaurantta
öğle yemeği yenildi. Yemek yenildikten sonra
saat 16:00 gibi konaklama alanına ulaşıldı. Saat
21:00’a kadar serbest zaman verildi. Saat
21:00’da yemek yenildi. Saat 22:20’de toplantı
salonunda toplanıp diğer gün için plan yapıldı ve
Dr. Akın KIRAÇ hocamız eşliğinde türküler
söylendi.

04.07.2017
Sabah erkenden saat 05:00’da uyandık ve arıları
keşfetmek için Selimiye Köyü’ne doğru hareket
ettik. Vardığımızda ilk olarak Prof. Dr. İdris
OĞURLU hocamız ilk olarak arıların yerine
koyalım kendimizi diye başladı sonra böcekleri
fark etme etkinliğimiz var onlara da giriş yapalım
dedi. Arılarda böceklerdir diye sözüne devam
etti arıların sosyal böceklerden olduğuna
değindi. Arıların başlarında bir yönetici
olduğunu o olmayınca arıların çalışmadığını
söyledi. Arıların petekten çıktığı an ne
yapacağını bildiğini söyledi bu arada Tuğba
hocamız bize bir yönlendirme yaptı bir tane
kuşun uçtuğunu söyledi hepimiz o tarafa
yöneldik kuyrukkakan kuşunu gördük hocamız
kuşun özelliklerini bize anlatmaya başladı. Daha
sonra arı elbiselerimizi giyip obalar halinde
arılara doğru ilerlemeye başladık. Burada uzman
veteriner Abdullah hocamız bizleri işçi arılar ve
kraliçe arılar hakkında bizi bilgilendirdi. Daha
sonra kahvaltımızı yapmak için kamp merkezi
olan içmelere geri döndük. Kahvaltıdan sonra
TÜBİTAK temsilcisi hocamızla proje devamı
hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Daha sonra
Ahmet DOĞAN hocamız suyun toprak içinde
dolaşımı hakkında drama etkinliği şeklinde bir
uygulama yaptı daha sonra Suat hocamız obalar
arsında ip çekme yarışması yaptırdı. Daha sonra
Oğuz YAKIN hocamız doğa fotoğrafçılığı
hakkında bilgi vermeye başladı doğa
fotoğrafçılığında kamuflajın önemi olduğunu

belirtti. Daha sonra İdris OĞURLU hocamız
gidecek olduğumuz Soğucak Pınarı hakkında
bilgi verdi. Köy röportajlarının önemi hakkında
bilgi verdi. Daha sonra doğada zararlı ve yararlı
canlılar hakkında bilgi verdi ve bunun kişiye
etkileme durumunun değiştiğini belirtti. Daha
sonra otobüse bindik Soğucak Pınarı’na doğru
hareket ettik ve orada köy röportajı yaptık. Ve
içmeler tesisimize gelerek öğle yemeğimizi
yedik ve ara verdik. Bir süre sonra yine eğitime
hazırdık yeni eğitimde bize uzman öğretmen
Muharrem hoca bize yeryüzünde etkili olan
hareketler hakkında bilgi verdi. Daha sonra
Yasin ÜNAL ve Gökhan CENGİZ hocamız yaban
hayatında ülkemizde bulunan türler hakkında
bilgi verdi.
Kızıl akbaba-Gyps fulvus
Leşçidir büyük boylu bir akbabadır genellikle
yüksekte uçar kanatlarını yukarı kaldırarak
dönerek yükselir Toroslar Doğu Karadeniz ve
Doğu Anadolu’da zehirli etler nedeniyle sayıları
gittikçe azalmıştır.
Daha sonra akşam yemeğini yemeye gittik
yemekten sonra Suat hocamız bizlere
yapacağımız drama etkinliği hakkında bilgi verdi
ve drama etkinliğimizi yaptıktan sonra
günümüzü bitirerek herkes odalarına çekildi gün
bitti.

05.07.2017
Saat 06:00’da Eğitim salonu önünde buluştuk.
Gökhan Hoca orman kanununu ve asli ağaç
türleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Halil
hoca GPS ve oryantering etkinliğinin nasıl
yapıldığını anlattıktan sonra katılımcılar GPS leri
dağıtıp noktaları bulmaya çalıştı. Saat 07:45 gibi
Halil SÜEL hocamız eşliğinde yaş artım burgusu
nasıl alınır, nasıl okunur anlatıldı.

gidildi. Prof. Dr. İdris OĞURLU hocamız ipek
böcekçiliği hakkında yöre halkla beraber bilgiler
verdi. Daha sonra konaklama alanına dönüldü.
Saat 14:00’da öğle yemeği yenildi. Saat 16:00’da
yola çıkıp Osmaneli Sürekli Eğitim Merkezine
gidildi. Burada halı dokuma tezgahları, el emeği
işleri, tablo yapımı vb. işler hakkında genel
bilgiler verilip anlatımlar yapıldı.

Saat 08:00 gibi kahvaltı yapıldı. Saat 09:00’da
Doç. Dr. Yasin KARATEPE eşliğinde genel orman
ekosistemleri, yöredeki bitkilerin özelliklerini,
çalıların ekolojilerini ve önemini anlattı. Saat
11:00’da servislere binilerek Günüören Köyü’ne

Saat 17:00’da Osmaneli’ndeki tarihi yapılar
özellikle ev ve konaklar mimarisi hakkında
bilgiler verildi. Saat 18:45’de Bilecik Şeyh
Edebali Türbesine ziyarete gidildi. Bilecik
Belediyesi çalışanı Arkeolog rehber tarafından

bilgiler verildi ve Bilecik tarihine ait belgesel
izlendi. Parkta 36 adet padişah için tek tek
tanıtım yerleri ziyaret edildi. Sonrasında ilk tek
kubbeli cami olan Orhangazi Cami ve kuruluşu
hakkında bilgiler verildi. Şeyh Edebali Türbesi
ziyaret edildi. Daha sonra akşam yemeği için

Bilecikte bir restauranta gidildi. Saat 23:00
konaklama alanına gelindi ve diğer gün için
hazırlıklar yapılmak üzere serbest bırakıldı.

