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Osmanelidae-2 KATILIMCI GÜNLÜKLERİ
BAYKUŞ OBASI
1.Gün- 30.06.2017
Kahvaltı sonrası Osmaneli Belediyesi Dinlenme
Tesisinde bulunan alanda hocalarımız Prof. Dr.
İdris OĞURLU, Doç. Dr. Suat TÜRKOĞUZ, Yrd. Doç.
Dr. Yasin ÜNAL tarafından temel doğa kavramları,
doğa hayatı, yaban hayatı ve çadır kampı ile ilgili
temel bilgiler verildi. Yrd. Doç. Dr. Medet
KORKMAZ temel ilk yardım teknikleri ile ilgili
uygulamalı bilgiler verdi. Doç. Dr. Hale GEZER
tarafından peyzaj mimarisi hakkında bilgiler
verildi.
Öğle yemeğinin ardından Tekke seyir terasına
hareket edildi ve arada Osmaneli’nin doğasına
yönelik, peyzaj ve mimari açısından canlı gözlem
yapma imkânı bulduk. Yrd. Doç. Dr. Gül Aslı AKSU
bizlere şehrin oluşumu yerleşimi ve doğası
hakkında daha detaylı bilgi verdi. Doğamızı
tanıyalım, Peyzaj Farkındalığı adlı bir etkinlikle
çalışmayı tamamladık. Son etkinliğimiz Doç. Dr.
Mehmet TOPAY eşliğinde gerçekleşti. Akşam
yemeği İçmeler Dinlenme Tesisinde idi. Ardından
karpuz yeme yarışması ile günü tamamladık.
2.Gün- 01.07.2017
Saat 06:00 da başlayan Seher yürüyüşü bittikten
sonra saat 07:00’da kahvaltı yapıldı, ardından
İçmeler Tesisi sunum salonunda toplanıldı. Dr.
Akın KIRAÇ öncülüğünde sürüngenler ve özellikle
deniz kaplumbağaları hakkında bir etkinlik yapıldı.
10:00-12:00 arası görsel sanatlar öğretmeni Oğuz
YAKIN ile tişört boyama etkinliği yapıldı. 13:0016:00’a kadar serbest dinlenme zamanı verildi.
16:00 itibariyle yeniden sunum salonunda
toplanıldı. Prof. Dr. Ahmet Talat SAYGAÇ ile
Gündüz Güneşi Gece Gökyüzünü Tanıyalım,
Doğada Meteorit Bulalım adlı etkinliğin sunumları
başladı. Akşam yemeğinin ardından Talat hocamız

ve yardımcısı Süleyman Fişek nezaretinde Ay,
Jüpiter ve uyduları ile Satürn gözlemi yaptık.
3.Gün-02.07.2017
Bugün öğleye kadar hocalarımız eşliğinde Ağaçları
Anlamak isimli bir etkinliğimiz oldu. Doç. Dr. Yasin
KARATEPE ve Yrd. Doç. Dr Halil SÜEL hocalarımız
ile birlikte Doğanın Süsü, Kokusu Ve Tatları,Tıbbi
Ve Hoş Kokulu Bitkiler etkinliğini gerçekleştirdik.
Öğle yemeğinin ardından içmeler tesisine geri
döndük ve saat 17:30’da Prof. Dr. Ahmet Talat
SAYGAÇ ve yardımcısı Süleyman FİŞEK eşliğinde
Gök Atlası yapımı ve okuması ile Güneş Gözlemi
yaparak güneş lekelerini gözlemledik. Akşam
yemeğinin ardından saat 21:00’da Osmaneli
Belediye Başkanı ve Remzi Bey ve değerli
hocalarımızla birlikte kısa süreli Osmaneli gezisi ve
çay bahçesinde dinlenme imkanı bulduk.
4.Gün-03.07.2017
Saat 05:00’da içmeler tesisi buluşma alanında
toplanıp araçlar ile harekete geçtik. Güzergâhımız
üzerinde Doç. Dr. Ahmet DOĞAN hocamızın
“Suyun Gözünü Bulmak, Gücünü Keşfetmek”
etkinliğini tasarladık. Etkinliğimiz çerçevesinde
baraj yapımı, suyun hızını ve debisini de
hesaplama çalışmalarını gerçekleştirdik.
Saat 12:00 civarında Harmankaya Kanyonu’na
ulaşıp, Prof. Dr. İdris OĞURLU hocamız ve Yrd.
Doç. Dr. Halil SÜEL hocamız tarafından kanyonun
özellikleri tabiat parkı ve doğal park kavramları
tanıtıldı. Ardından kanyonu keşfe çıktık.
Öğle yemeğinin ardından yerleşkemize geri
döndük. Akşam yemeğinin ardından Yrd. Doç. Dr.
Medet Korkmaz hocamızın ilk yardım
uygulamalarının ikinci kısmını tamamladık. Saat
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24.00’ da sonraki gün etkinlik planlaması ve
yapılacaklar hakkında konuşuldu ve sonra da
dinlenmeye geçildi.
5.Gün-04.07.2017
Saat 06:00’da tesisimizdeki toplanma alanında
buluşup, araçlar ile Osmaneli ilçesine doğru
harekete geçtik. Etkinliğimiz “Arılara Karışmak”
için arıcı Erdoğan Bey’in bizleri karşılayacağı yere
doğru harekete geçtik. Etkinlik başlamadan önce
Erdoğan Bey, Arıcılık mesleği kovan bakımı arıların
özellikleri ile ilgili bizi bilgilendirdi. Ardından özel
kıyafetler
(arı
tulumlarını)
giyinerek
gözlemlerimizi ve etkinliğimizi yaptık. Sonra da
yerleşkemize geri döndük.
Kahvaltının ardından Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL
hocamızın “Yaban hayvanlarını tanıyalım;
eşleştirme yarışması” ön bilgilendirmesi yapıldı.
Verilen yaban hayvanları bilgileri görsellerle
desteklendi ve hepimizin sıkılmadan dinlediği
harika bir sunum gerçekleşti. Ardından
Soğucakpınar köyüne röportaj yapmaya geçtik.
Akşam yemeğinin ardından “Kurt Ve Kırmızı
Başlıklı Kız” masalının farklı bakış açısının
dramatize edilmesi üzerine kısa bir toplantı yapıp
görev dağılımı gerçekleştirdik. Obamız masalı Kurt
un gözü ile anlatmaya yani drama olarak sunmaya
seçildi. Drama çalışmasının bitiminde dinlenmeye
geçildi.
6.Gün-05.07.2017
Saat 06:00 da hocalarımız eşliğinde tesis yerleşke
alanı içerisinde oryantring çalışması yapıldı. GPS
ile bize verilen koordinatlar çerçevesinde istenilen
materyalleri bulduk ve görevleri tamamladık.
Saat 08:00 da kahvaltı molası verildi. Kahvaltının
ardından Doç. Dr. Yasin KARATEPE hocamız
eşliğinde Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca
etkinliği kapsamında bitki gözlemi ve bitki
türlerinin tanıtımı yapıldı. Öğle yemeğinin
öncesinde Günüören köyüne İpeğe dokunmak
etkinliği için yol aldık.

Günüören’deki etkinliğimizi tamamlayıp öğle
yemeğinin ardından kısa süreli bir dinlenme
molası verdik. Saat 16:00’da araçlarımız
yardımıyla önce Osmaneli Merkeze halk eğitim
merkezine ardından Bilecik Merkezdeki Şeyh
Edebali Türbesine gezi gerçekleştirdik. Akşam
yemeğinin ardından yerleşkemize geri döndük.
7.Gün-06.07.2017
06:00’da
çıktığımız
Seher
yürüyüşünden
döndükten sonra yaptığımız kahvaltının ardından
Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL tarafından konferans
salonunda Yaban Hayvanlarını Tanıyalım adlı
eşleştirme yarışması yapıldı. Yarışma sonrasında
Doç. Dr. Suat TÜRKOĞUZ tarafından yaptırılacak
pandomim çalışmasına yönelik tekstler dağıtıldı
ve akşam yemeğinden sonra her obanın bir drama
etkinliği oluşturması istendi. Yemeğe kadar olan
sürede obalar senaryo yazıp provalar yapıldı.
Akşam yemeğinden sonra obalar dramalarını
sergilediler. Drama sonrasında dinlenmeye
geçildi.
8.Gün-07.07.2017
için rehberimiz eşliğinde Sakarya nehri doğusunda
kıyı boyunca ilerlemeye başladık.
Gözlemimiz boyunca farklı kuş türlerini
gözlemledik ve bunları kayıt altına aldık.
Rehberimiz dürbün yardımıyla gözlemlediğimiz
her kuş türü hakkında bilgi verdi ve bu kuş türünü
kuş gözlem kitabından gösterdiler. Gözlemlerimiz
boyunca görüp kayıt ettiğimiz kuş türleri şöyledir:
Gece balıkçıl 1 adet, Gri balıkçıl 6 adet, Serçe 4
adet, Kerkenez 1 adet, Karabatak 7 adet, Martı 3
adet, İspinoz 1 adet.

