OSMANELİNDE DOĞA AMAÇLI EĞİTİM
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi
http://www.osmanelidae.net

KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
28 Ağustos - 4 Eylül 2015 Eğitim Dönemi

KARINCA OBASI
1. Gün: 28 Ağustos 2015
Saat 07:00’da Bileciğe indik. Saat 08:00’da
Bilecik öğretmenevinde ismin bilmediğimiz
arkadaşlar ile toplanmaya başladık. Saat
09:00’da başlayan bekleyişimiz odalara
yerleşme ile sonuçlandı. Malzeme dağıtımı
yapıldı. Saat 11:00 sularında Bilecik Osmaneli
ilçesinde bulunan Necla Hanım Konağına 30 km
lik bir yolculuk sonucu geldik. Projenin
tanıtımını izledik. Proje koordinatörleri
tarafından projenin amacı ve görevlileri
tanıtıldı. Öğle arası molasından sonra yemeğe
geçildi.
Yemek sonrası tanışma etkinliği yapıldı.
Lakaplarla başlayan tanışma etkinliği balonlarla
sona erdi ve obalar oluşturuldu. İpeğe
dokunma etkinliği kapsamında Günören
Köyüne gidildi. İpeğin yolculuğu dinlendi.
Osmaneli’ne dönüldü binaların tanıtımı yapıldı.
Akşam yemeği sonrasında kamp konuları
hakkında bilgi verildi. Balon oyunu oynandı.
Saat 22:30’da Bilecik Öğretmenevinde odalara
çekildik artık.

2. Gün: 29 Ağustos 2015
Bilecik Öğretmenevinde kahvaltı yapılarak saat
9 gibi Seyirtepe’ye gittik. Seyirtepe’de Peyzaj
farkındalığı adlı etkinliği Aslı Hoca eşliğinde
gerçekleştirdik. Seyir tepesinden obalar halinde
Osmaneli’nin
peyzaj
modelini
çizip
eğitmenimize teslim etttik. Bir sonraki
etkinliğimiz kapsamında “Tohumdan fidana
etkinliği” çerçevesinde Tagi hocayla ekolojik
kirlilik ve ağaç kirliliği üzerinde bilgi aldık.
Oradan, öğle
yemeği için Necla Hanım
Konağına yollandık.

Yemeğin arkasından kamp kurmak için kamp
alanına gittik. Kamp alanını temizleyip çadır
kurmayı öğrendik ve çadırlarımızı kurduk.
Akşamy emeği için hazırlık yapıp akşam
yemeğimizi yedik.Y emek sonrasında Medet
Hoca İlkyardım konusu hakkında bize bilgi
verdi.
Sonrasında yıldızları ve ayı izledik ve astronomi
hakkında bilgiler sunuldu. Sonrasında genel
değerlendirme yapıp ertesi günle ilgili bilgiler
alıp çadırlarımıza dinlenmek üzere geçtik.

3. Gün: 30 Ağustos 2015
Saat 6:30’da
bekliyorduk.

toplanma

yerinde

hazır

Saat 6:50’de Seher yürüyüşüne başladık. Bu
yürüyüşte bitkileri ve çeşitli hayvanları doğal
ortamda gözleyip kayıt altına aldık. Biz verilen
süreyi biraz da uzatarak saat 8:30 gibi kamp
alanına döndük. Hepimiz aç kurt gibi acıkarak
her sebzeyi kızartarak masamızı donattık.
Keyifli bir kahvaltıdan sonra iş bölümü yapıp
masayı topladık.
Ders zili çaldıktan sonra kamp yerinin
ortasındaki büyük ağacın altında ilk yardım
dersi almak üzere Medet Hocanın etrafında
toplandık. Hocamız arı , akrep ve yılan sokması
gibi durumlarda neler yapılaması gerektiği
hakkında bilgi verdi. Patatesin ne mübarek bir
sebze olduğunu Medet hocanın hayatını
kurtarmasından anladık.
Eğlenceli ve bilgi dolu bir dersin ardından Nigar
hocadan boyarmaddeler hakkında bilgi aldık.
Sonrasında Seher yürüyüşünde topladığımız
bitkileri kaynatarak tişörtleri kaynatacaktık ki
tişörtleri unuttuğumuz anlaşıldı. Tişörtler
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gelene kadar tahtadan adımlar isimli bir
yarışma yaptık.Bizim oba ikinci oldu. Öğle
yemeğinde
hafif
bir
şeyler
yedik
(karpuz+peynir) iyi de geldi. Karpuzumuz
bayağı büyüktü. Tişört boyama etkinliği için
suyumuzu kaynattık. Tişörtlerimizi içine attık
artık bahtımıza ne çıkarsa..
Kertenkele ve yılanlarla ilgili bir eğitim aldık.
Öğrendik ki Türkiye’de yılan ısırmasından ölen
insan sayısı yok denecek kadar azmış.
Sonra bir de baktık ki büyük yarışma zamanı
gelmiş çatmış. Tabii, organize olduğumuz
yarışmayı başarı ile atlattık. Etlerde sorun
olmasaydı iyiydi ama neyse ki aç kalmadık.
Gelelim akşam eğitimimize. Biz yine slaytlarla
bir eğitim beklerken elinde bağlamasıyla bir
hocamızı sınıfta oturur bulduk. Caretta
carettalar için bestelediği türkü eşliğinde bizi
deniz kaplumbağaları ile ilgili bilgilendirdi.
Sonra da kendi besteleriyle ilgili bize küçük bir
dinleti sundu.
Akşam etkinliği olarak yaratıcı drama etkinliği
yaptık. Eğlenceli vakit geçirdik. Bize verilen
konu eşliğinde üreçleri canlandırdık.
Yoğun bir günü yine çok yuğun olan çiğköfte
etkinliği ile sonuçlandırdık. Ateş basında içilen
çaylar eşliğinde günü sonlandırdık. Erken
kalkacağımız için iyi dileklerle çadırlara
uğurlandık.

4. Gün: 31 Ağustos 2015
Seher yürüyüşünün ardından oba olarak güzel
bir kahvaltı hazırladık. Kahvaltımızı değerli
hocalarımız Süleyman, Emrah ve Akın
hocamızın da eşliğinde yapıp güzelce çayımızı
içtikten sonra bulaşığımız yıkadık. Daha sonra
İdris Hocamızın böcekler hakkındaki sunumunu
izledik. Bu sunum bittikten sonra birazcık mola
verdik.
Sonra
orman içerisinde
20-25 dakika
mesafede bir yerde İdris Hocamız nezaretinde

Doğayı dinleme etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu
etkinlik ardından karpuz kesip eski usulde 1’er
dilim alarak karnımızı doyurduk.
Kısa bir süreden sonra çevreyi temizlemek
üzere bütün hocalarımız ve obalar olarak
harekete geçtik. Çevremizi temizledik ve
servislere
binerek
harekete
geçtik.
Güzergâhımız Bilecik Öğretmeneviydi. Saat
15:00 gibi öğretmenevimize ulaştık.18:00’a
kadar dinlenme molasının ardından akşam
yemeğimizi yemek üzere lokantaya hareket
ettik. Yemeğin ardından Yasin Hocamızın
sunum yapacağı odaya gittik.
Yasin hocamızın güzel sunumunun ardından
yaban hayatı hakkında düzenlenen yarışmaya
katıldık.3 Güzel hediye alma hakkına sahip
olduk. Çok eğlenceli bir etkinlikti. Bu etkinlik
sonrası hocalarımızın Osmaneli Doğa Amaçlı
Eğitim adlı pastamızı kestik ve günümüzü
sonlandırdık.

5. Gün: 01 Eylül 2015
Bügün sabah erkenden kalkıp Alıç yaylasına
gitmek için hazırlandık. Alıç yaylasına yaklaşık
1.5 saaatlik bir yolculuk sonucu ulaştık. Yaylaya
vardığımızda orada bulunan çakal eriğinden
topladık. Çakal eriği ortalama papaz eriği
boyutunda olup rengi daha kırmızıydı.
Arkadaşlardan
ağaca
çıkanlar
oldu.
Bulunduğumuz lokasyonu tanımak için keşfe
çıktık. Sarı kantaron otunun faydaları hakkında
konuştuk. İsteyen arkadaşlar sarı kantoron
otundan topladılar. Otu zeytin yağına
bıraktığımızda güneşte bir hafta dinlendikten
sonra yaralanmalarda kullanılacağını öğrendik.
Ardından yürüyüşe başladık.
Bir noktaya geldiğimizde bölgede bulunan
heyelan alanını inceledik. Ormanda yangın
yolunun açılmasının bile heyelan sebebi olgunu
tartıştık. Heyelan alanını inceledik. Trüf
mantarlarının ağaç gövdesi üzerinde olduğunu
gözlemledik. Aynı zamanda orman içinde
verdiğimiz molalarda Emin hocanın anlatımı ile
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bitkiler ilaç kullanımındaki önemini öğrendik.
Yaklaşık 9.5 km süren parkurun sonucunda
bazılarımızın ayakları şişti ve su topladı. Ama
şikayetçi değil mutluyduk.
Yürüyüşte ağır ilerlediğimiz için o arada yabani
böğürtlen, kuşburnu vb. gibi bitkiler toplayark
yeme imkanımız da oldu.
Osmaneli’ne geri döndüğümüzde akşam
yemeğini yiyerek dağıldık.22:00 sularında otele
ulaştık. Ardından ertesi günün planları yapıldı.

6. Gün: 02 Eylül 2015
Sabah kahvaltısından sonra yola çıkarak önce
Seyh Edebali Türbesini ziyaret ettik.
Osmanelinin kuruluşu ve Kurtuluş savaşı
yıllarında düşmanın yıkımı ile ilgili rehberimiz
geniş çaplı bir bilgilendirme yaptı.Dha sonra
Sakarya Nehri kıyısında Yıldız Teknik
Üniversitesi’nden gelen Ahmet DOĞAN Hoca,
su döngüsü ve yer altı suları hakkında ders
verdi. Su kalitesi ölçümleri hakkında
ise
Mehmet Sait Hocam bilgilendirme ve bir de
uygulama yaptı. Bu uygulamada Sakarya
suyunun analizini yaparak 2. seviye bir su
olduğuna dair bilgiyi paylaştı bizlerle.
Su konusundaki ders ve etkinliğin yapıldığı
noktada Prof.Dr.İdris Ogurlu hocam hemen
yanımızda bulanan yenilebilir bitkileri fark edip
etmediğimizi sorarak semiz otu, yabani turp
gibi bir kaç bitkiyi tanıttı.
Ardından
Soğucakpınar köyüne gitmek üzere yola çıktık.
Köy kahvesinde bizi karşılayan Muhtar Aydın
Erol köy ile ilgili bilgileri bizimle paylaştı. Kısa
bir öğle yemeği arasından sonra köy sakinleri
ile sohbet ve anket çalışmasını gerçekleştirdik.
Bizim obamız gençler konusuna karar aldı ve
16-22 yaş arasındaki gençler ile geçim
kaynakları, karşılaştıkları zorluklar doğadan

yaralanma ve çözüm yolları üzerine yapılan
anket çalışmasını bir ailenin evini ziyaret
ederek tamamladık. Hıdırellez zamanı köy
şenliklerine davet eden muhtarımız ile
vedalaşarak köyden ayrıldık.
Arılara Karışmak adlı etkinliğimiz için arıcılıkla
uğraşan bir vatandaşı ziyaret ettik. Abdullah
Tetik hocamızın arıcılıkla ilgili verdiği bilgiyi
arıcılık kıyafeti içerisinde dinledik. Etkinliğimizin
tamamlanması ile birlikte akşam yemeği için
yola çıktık.
Akşam, yemekten sonra tekrar geleceğimize
söz verdiğimiz Seyh Edebali Türbesinin çay
bahçesine
giderek
Drama
etkinliğimizi
gerçekleştirdik. Saat 1 civarında öğretmen
evine dönerek günü tamamladık.

7. Gün: 03 Eylül 2015
Sabah erken kalkıp kahvaltı edildikten sonra
araçlara binildi. Araçlar hareket ettikten sonra
2 mola verildi. Mola yerlerinden biri kasabada
köy kahvesiydi. Köy kahvesinde biraz
dinlendikten sonra araçlar tekrar hareket etti.
1.5 saat süren bir yolculuktan sonra
Harmankaya Kanyonuna varıldı. Harmankaya
kanyonunda öğle yemeği molası verdik. Öğle
yemeğinin ardından kanyona gittik. Kanyonun
içinde yürüyüş yapıldı. Bulunan yerin coğrafi
yapısı hakkında Haluk hoca tarafından
bilgilendirildik. İğne ve mıknatıs kullanarak yön
bulma tayini yapıldı. Ardından güneşten
faydalanarak yön bulma çalışması yapıldı. Doğal
kaynaklardan
yararlanma
konusunda
tartışmalar yapıldı. Sonra da Bilecik öğretmen
evine hareket edildi. Akşam yemeğinden sonra
vedalaştık ve herkes yol hazırlıklarına başladı.

