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KATILIMCI GÖZÜYLE Osmanelidae-2
Bukalemun Belgin
Öncelikle bana böyle bir projede bulunma
imkânı sunan hocalarıma çok teşekkür ederim.
İlk defa bir doğa eğitiminde yer aldım.
Bu projede birçok yeni bilgi öğrendim ve çok
farklı deneyimler kazandım. Sabah seher
yürüyüşlerinden gece yapılan seminer ve
etkinliklere kadar her şey çok öğretici ve
eğlenceliydi. Fakat bu noktada değinmem
gereken bir husus var gece eğitimler daha
erken bir saatte bitirilirse katılımcıların ertesi
güne daha dinlenmiş ve aktif bir şekilde
katılacağını düşünüyorum.
Eğitim bende doğa konusunda farkındalık
yarattı. Eğitimin ülkemizin değişik doğal
alanlarında da yapılmasını umuyorum. Yaban
hayvanları tanıma, kuş gözlemi yapma, florayı
tanıma, ilk yardım teknikleri, drama vs. verilen
bütün eğitimlerin bana kattıkları için çok mutlu
ayrıldım. Bu bilgileri öğrencilerime aktarmak
için sabırsızlanıyorum.

Maydanoz Mustafa
Bir coğrafya öğretmeni olarak projeye
öğrencilerime daha faydalı olmak için katıldım.
Ayrıca yeni yerler görmek, yeni insanlarla
tanışmak katılma sebeplerim arasındaydı. Proje
bu beklentilerimin hepsini karşıladı. Doğada
bulunan hayvan ve bitki örtüsünü yerinde
görmek ve uzman proje ekibiyle yeni bilgiler
öğrenmek bana çok şeyler kazandırdı.
Kamp kurma etkinliğinin kaldırılmış olması
projenin eksikleri arasındaydı. Bitki ve hayvan
türlerini doğal ortamlarında gözlemleme, seher
yürüyüşleri, astronomi etkinlikleri projenin
benim açımdan en güzel etkinlikleriydi. Projede
katkısı bulunan öncelikle proje yürütücüsü
hocalarımıza, öğretim üyelerine, katılımcılara,
TÜBİTAK’a, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne

teşekkür ederim. Bunun yanında Osmaneli’nde
güzel bir konaklama imkânı sağlayan Osmaneli
Belediyesi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Bundan sonra da TÜBİTAK tarafından bu
projenin devam ettirilerek yeni arkadaşların bu
güzel etkinliklerden faydalanmasını temenni
ediyorum.

Menekşe Merve
OsmaneliDAE-II katıldığım ilk doğa projesiydi.
Katılmadan önce böyle dolu dolu geçeceğini,
bize bu kadar güzel anılar kazandıracağını
tahmin etmemiştim. Proje boyunca doğayla
aramızdaki bağı güçlendiren, onun bir parçası
olduğumuzu hissettiren birçok etkinlik
gerçekleştirdik. Güneşi karşılayarak güne
başlamak, kuşları dinlemek, her birini
diğerinden ayıran incelikleri fark etmek,
bitkileri tanımak, ağaçlarla konuşmak ve
gökyüzüne daha yakından bakmak bunlar
arasında en sevdiklerimdi. 10 gün boyunca
alanında bilgili hocalarımız, enerjisi yüksek
proje ekibimiz ve neşeli obalarımızla çok
değerli tecrübeler edindik. Bu projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan tüm hocalarıma,
destekleyen TÜBİTAK'a, Osmaneli Belediyesi'ne
ve bu projede emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim.

Kurt Kemal
Oldukça sıcak bir Temmuz günü Nejla Hanım
Konağında güzel bir karşılama ile tanıştık
OsmaneliDAE-II ile. Hızlı bir biçimde kayıt
evrakları ve formlar doldurulduktan sonra on
gün boyunca gülümsemesi hiç eksilmeyecek
Yasin Hoca’nın yönettiği tanışma obalara
ayrılma ve kaynaşma aktiviteleri başladı. O
andan itibaren sıcak hava yerini serin yayla
havasına bıraktı sanki.
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Başından sonuna kadar gayet profesyonel bir
ekip tarafından itina ile planlanmış bir eğitim
süreci yaşandı. Tek olumsuzluk mevsim
normallerinin
üstünde
seyreden
sıcak
havalardı.
Bu
olumsuzluk
da
proje
yürütücüsünün yoğun aktiviteleri sabahın
erken saatleri gibi bir serin zaman dilimine
kaydırması ile bizlere hissettirilmedi.
OsmaneliDAE-II bende çok önemli bazı
farkındalıklar meydana getirdi. Bunlardan en
önemlisi: Doğal ortama sadece canlılar
açısından değil ortamı oluşturan fiziki yapı ile
de bakmaya başlamamdır. Bu güne kadar hep
bitkiye ve hayvana odaklanırken. Artık o
bitkinin içinde geliştiği, o hayvanların üzerinde
dolaştığı toprak, kaya, kayaç ve diğer
unsurlarda artık ilgi alanımda.
OsmaneliDAE-II nin benim için diğer bir önemli
kazanımları kuşlarla farklı bir şekilde
ilgilenmem oldu. Hatta bu ilgi Kuş Halkalama
Eğitimine Başvurmaya kadar götürdü beni.
Kısacası OsmaneliDAE-II birçok konuda
farkındalıklara yol açtı. Bu kazanımlar sadece
benimle sınırlı kalmayacak tabi ki. Eylül ayında
okulların
açılması
ile
öğrencilerimle
paylaşacağım bir sürü güzel fikir, bilgi şu an
hazır.
Ayrıca gerek yüz yüze görüştüğüm insanlara,
gerekse sosyal medyada paylaştığımız resimleri
gören ve merak eden insanlara tavsiye
etmekten keyif alıyorum. Umarım bizim
yaşadıklarımızı, görüp öğrendiklerimizi diğer
meslektaşlarımızda yaşar, görür ve öğrenir.
Tam burada bu güzellikleri yaşamamıza vesile
olan İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne ve değerli
Hocalarına, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne
ve değerli hocalarına kocaman bir teşekkür
etmek istiyorum. Ayrıca projeyi ciddi manada
sahiplenmiş ve her aşamada bizi yalnız
bırakmayan Osmaneli Belediyesi ve elemanları
da güzelliklere güzellik kattılar.
Kısacası Seher Yürüyüşleri ile Astronomi
Gözlemleri ile gezileri ile salon ve açık hava
etkinlikleri ile dolu dolu geçen bir

OsmaneliDAE-II yaşadık. Bir teşekkürü de tabiî
ki böyle güzel projelere imkân sağlayan
TÜBİTAK hak ediyor. Tüm meslektaşlarımızın
bu güzel çalışmayı yaşamaları dileği ile…

Mantar Melih
Projenin içi o kadar etkinliklerle doluydu ki,
bize birçok şey kattı. Öğretmen olarak geldiğim
günden bu yana öğrendiklerimi etrafıma
anlatmakla geçti zaman. Sabah erkenden
başladığımız yürüyüşleri ile kuşlar, bitki örtüsü,
yaban hayat ile ilgili o kadar öğrettiklerimizin
yanında en önemli öğrendiğiniz şey de
projeden
önce
geçen
günleri
eksik
yaşadığımızdı.
Meğer
günler
yeterince
uzunmuş.
Ben Eğitmen arkadaşlarımıza, bizim her zaman
yanımızda olan Belediye Başkanı’mıza ve diğer
çalışanlara nasıl teşekkür edeceğimi hala
düşünmekteyim.
Projenin
çok
kişilere
yayılması
için
öğretmenlerin seçilmesi en güzeliydi. Biz birden
sonra öğrendiklerimizi eminim benim gibi diğer
arkadaşlar da etrafına ve öğrencilerine
anlatarak burada aldıklarımız birçok kişiye
ulaşacak.

Somon Songül
İlk günden son güne kadar bitmek bilmeyen
sıcaklık ve ilgi ile karşılaştık. Alanında uzman
hocalardan pek çok şey öğrenmenin yanında
yapılan yarışmalar ve etkinlikler ile keyifli
dakikalar geçirdik. Özellikle yapılan kuş
gözlemleri ve gökyüzü gözlem etkinlikleri
benim en beğendiğim etkinliklerdi. Ayrıca
yapılan eğitimlerin doğa ve yaban hayatına
karşı farkındalığımı belli bir seviyeye çıkardığını
düşünüyorum. Umarın bu proje bizim gibi
katılımcılar ile uzun süre devam eder. Son
olarak
OSMANELİDAE-II
ailesine
ve
desteklerinden dolayı Osmaneli Belediyesi'ne
teşekkür ederim.
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Aslan Arslan
OsmaneliDAE-II doğa amaçlı eğitim projesi
şimdiye kadar katıldığım projeler arasında en
verimli gecen projedir diyebilirim. Proje için
tasarlanmış etkinlikler çok verimli geçti. Kendi
adıma proje ile ilgili yeni kazanımlar edindim
var olan bilgilerime yenilerini ekleyerek
kendimi geliştirme fırsatı buldum. Bence proje
devam etmeli ve yeni arkadaşlara ulaşmalıdır.
Bu projeyi desteklediğinden dolayı TUBİTAK’a
ve Osmaneli belediyesine teşekkür ederim.
Proje ekibine bu güzel etkinliği düzenledikleri
için ayrıca teşekkür ederim.

Ekin Emel
Kendi
doğamıza
yabancılaştığımız;
samimiyetten, hakikatten uzak yaşadığımız
yaşam kültürümüzü, en kısa zamanda gözden
geçirmemize fırsat tanıyan bir projeydi.
Burada bulunduğum günler boyunca kendimi
doğaya ait hissetmemde bana yardımcı olan
birçok unsur vardı: Hocalarımızın ve katılımcı
arkadaşlarımızın bitmek bilmeyen enerjileri,
paylaşım istekleri, öğrenme açlıkları, merakları
ve şeffaf açık olmaları başlıcalarıydı. Osmaneli
ilçesinin bu proje için konum ve doğal alan

şartları açısından uygun olması, etkinliklerin ve
sunulan bilgilerin kullanışlı ve akılda kalıcı
olması, projenin birden fazla amaca hizmet
etmesi, yaşam alışkanlıklarımızı disipline etmesi
de diğer önemli unsurlardı. Osmaneli doğa
amaçlı eğitim projesine kabul edildiğim gün
inanılmaz mutlu, oradan ayrıldığım gün ise bir o
kadar umutluydum. Teşekkür ederim.

Karınca Kadir
Ben OsmaneliDAE-II 29- Haziran - 08 Temmuz
katılımcı Kadir Kesenek. Biliyorum dediğim bir
çok konuyu yeterince bilmediğimi, üstüne basıp
gittiğim bitkileri, pazarcıların "Astronomik"
kelimesini neden kullandığını, arıların insanları
neden soktuğunu, fayların kırıldığı yerleri,
taşların ilk insanlardan günümüze değin
önemini, ağaçların yaşlarını, ekolojiyi, yaratıcı
dramayı, misafirperverliği, öğrendim. Daha
sayamadığım nice konuları öğrendim o çok
kıymetli hocalarımdan. Hangisinin ismini
yazsam! Hocalarımın hepsi adsız kahraman.
Gönül koymuşlar bu yola. Ya Osmaneli
Belediyesi! Sanki misafiriz evinde, Tarih,
coğrafya... Kendimi buldum OsmaneliDAE-II'
de. Anlatacağım bildiklerimi tüm öğrencilerime.
Selam ve saygılarımla.

