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GÖKKUŞAĞI OBASI








Pelin Balıkçıoğlu
Durmuş Aydoğdu
İbrahim Tecirli
Mine Öve
Sevgi Pamuk
Zeynep Söylemez
Arzu Qasımova

Tarih: 26.06.2018
Bugün Osmaneli doğa amaçlı eğitimin ilk
günüydü. Katılımcılarla birlikte Sakarya
salonunda toplandık. Eğitmenlerimiz bize
eğitim hakkında bilgi verdiler ve kendilerini
tanıttılar. Öğle yemeği arasından sonra
katılımcılar ile beraber tanışma etkinliği
gerçekleştirildi. Herkes kendi ismiyle alakalı bir
lakap buldu. Ve lakaplar resmedildi. Daha sonra
herkes obasına isim ve slogan buldu. Daha
sonra tanışma etkinliği yarışması düzenlendi.
Katılımcıların isimlerini en çok hatırlayan obalar
10’ar puan aldılar. Bunlardan biri de bizim
obaydı. Daha sonra her oba bir oba lideri seçti.
Eğitmenlerimiz bitki ve kuşlarla ilgili slaytlar
sundular. Daha sonra içmeler tesisine geçtik.
Akşam yemeğinden sonra eğitmenlerimiz
astronomi sunumu yaptılar. Daha sonra
odalara dağılarak günü sonlandırdık.
Tarih: 27.06.2018
Sabah 0545’de başlayan Seher yürüyüşü ve
bitimindeki Kahvaltı sonrası sağlık bilimleri
doçenti eğitmenimiz ilk yardım uygulamaları ile
ilgili oldukça faydalı bir sunum yaptılar. Arazide
karşılaşılan ekstrem olumsuz sağlık koşulları ile
ilgili yapılabilecekler ve süreç hakkında

bilgilendirme yapıldı. Dinlenmeden sonra yola
çıktık ve Güngören köyüne ulaştık. Köy girişinde
araçlardan
indiğimizde
cırtatan
otuyla
ilgilendik. Ceviz altındaki gölge alana geçtik ve
arada bulunan tarihi eserlerle ilgili konuştuk.
Görsel sanatlar eğitmenimizle kâğıt katlama
sanatı kullanılarak kozadan tırtıla oradan
kelebeğe etkinliği yapıldı. Kestik katladık ve de
yapıştırdık. Sonra köy sakini ipek böceği
yetiştiricisi bir amca ipek böcekçiliği ile ilgili
detaylı bilgi verdi. İpeğe ve kozaya dokunduk,
inceledik, sorular sorduk. Yetiştirme koşulları,
ekonomisi, pazarlama, zorluklar vb.
Toplu hatıra fotoğrafından sonra ipek böceği
evine gittik ve o ortamı gözlemledik. Çok yoğun
ağır bir koku vardı.
Sonrasında Osmaneli merkeze geldik ve
Tekketepesine çıktık. Seyir ve dondurma faslı...
Peyzaj eğitmenimizle farkındalık etkinliğini
gerçekleştirdik. Baktığımız bir açının resmini ve
krokisini oluşturduk, yorumladık.
Konaklama alanına döndük ve sağlık bilimleri
uzmanımızla
uygulamalı
ilk
yardım
uygulamalarını
gerçekleştirdik.
Ardından
astronomi uzmanlarımız Talat ve Sinan
hocalarımızla uzay bilimleri konuştuk, tartıştık
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çözümleme yaptık. Ardından salon dışına
kurduğumuz teleskopla ay ve yıldızlara baktık,
gözlem yaptık ve gece yarısı günü bitirdik.
Tarih: 28.06.2018
05. 45’de başlayıp 07.30 da bitirdiğimiz Seher
yürüyüşü ardından Kahvaltı ve kahvaltının
ardından hazırlanan muhteşem kalıplarla tişört
baskımızı yaparak gösterdik 10 parmağımızdaki
10 marifeti.
Eğitimimiz doğadaydı. Kaza riskleri vardı elbet
ama bunlar karşısında yapılacakları öğrenmek
gerekti uzmanından, bizde öyle yaptık ve aldık
doğada ilkyardım eğitimini.
Bu yorgunluğu Azerbaycanlı dostlarımızın
getirdiği yöresel tatlı ve çaylarıyla attık
üzerimizden.
Artık sıra Sinan ve Talat hocamızın bilgilerinden
yararlanma zamanıydı. Uzay ve gökyüzü
hakkındaki bilgilerimizi tazeleyerek yeni
bilgilerle doyurdular bizleri.
Veeee işte her güzel şeyin sonu olduğu gibi
bugününde sonuna gelmiştik.
Tarih: 29.06.2018
09:15 Arazi kamp teknikleri eğitiminde: Kampa
giderken yanınıza ne alırsınız? Çadır nereye ve
nasıl
kurulmalıdır?
Yiyecekler
nasıl
saklanmalıdır? Patika yol üzerlerine çadır
kurulabilir mi? Çadır alırken hangi özelliklere
dikkat edilmeli? Kamp malzemeleri nelerdir?
Eğitimde bütün sorulara cevap bulduk ve
ardından obamız yarışma heyecanını da
yaşayarak çadır kurmanın nasıl olduğunu
uygulayarak öğrendi. Yarışmaya doğa oyunları
eşlik etti. Öğle yemeği ardından tişört boyama
etkinliğine devam ettik.
18:00 yaban hayatı eğitimi ile yaban hayatı
süren hayvanların (kızıl geyik, karaca, yaban
keçisi, kursaklı ceylan, boz ayı, dik kuyruk, kınalı
keklik...) özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk.
Drama etkinlikleriyle eğlenerek yarıştık. İlk

günden bugüne kadar biriken anılarımızın
slaytıyla günü bitirdik.
Tarih: 30.06.2018
Bugün doğa eğitimimizin 5.günü. Diğer
günlerden farklı olarak ilk defa güne 5.45 te
seher yürüyüşü ile değil 7.30 da kahvaltı ile
başladık. Kahvaltıdan sonra Yasin Karatepe
hocamız bizlere ekolojik dengeyi anlattı. Sera
etkisinden bahsetti. Orman dağılımını etkileyen
en önemli etkenin yağışlar olduğunu öğrendik.
Ormanların tahribi, Orman ekosistemi,
ormancılık ile ilgili bilgiler verildi. Sonrasında
Öğrt. Görevlisi Gökhan Cengiz hocamız bizlere
ağaçların yaşının nasıl hesaplandığını anlattı.
Saat 12 civarında Osmaneli merkeze hareket
ettik. Burada Prof. Dr. İdris OĞURLU ve Remzi
ÖNER bizleri Osmaneli evleri ile ilgili
bilgilendirdi. Osmaneli evlerinde yaşam tarzı
eskiden nasıldı? Bugün nasıl kullanılıyor? gibi
sorulara cevap bulduk. Evlerin üst katlarda
ipek böcekçiliği yapılıyor. Evleri gezdikten sonra
Lefke taşından yapılmış Rüstem paşa camiini
ziyaret ettik. Burda da Remzi ÖNER bizleri çok
güzel bir şekilde bilgilendirdi.. Ardından 19. yy
da yapılmış bir Ortodoks kilisesi olan Aya Yorgi
kilisesini gezdik. Buradan sonra otobüslerimize
binip saat 13.30 civarı Harmankaya Kanyonuna
vardık. Burası bir tabiat parkı. Gökhan hocamız
bizlere ilk başta milli parklar, tabiat parkları,
tabiat anıtları ve tabiat koruma alanlarıyla ilgili
bilgi verdi. Hemen ardından isteyen katılımcılar
kanyona girerek suyun tadını çıkardılar. Kanyon
yürüyüşünün ardından yine otobüslerimize
binip Gölpazarında bulunan Kurşunlu köyüne
geçtik. Burada akşam yemeğimizi yedik. Harika
bir yemek ve koyu bir muhabbet sonrasında
eğitim alanımıza geri döndük. Obalardan türkü
yarışması için hazırlık yapılması istendi. Çok
ama çok eğlenceli bir yarışmadan sonra günü
bitirdik. Dolu dolu yaşadığımız harika bir gün
oldu.
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Tarih: 01.07.2018
0545 Seher Yürüyüşü;
07:45 Sabah Kahvaltısı
09:15 Hamit Haluk Selim hocamız tarafından
yurdumuzun değerli taşları sunumu yapıldı.
10:30 İdris Hocamız tarafından hayatın anlamı,
insanın mahiyeti, kainat ve dünya düzeni
konusunda sohbet tadında etkinlik yapıldı.
11:50 Ahmet Hocamız barajlarımızın yapılışı
hakkında teknik sunum yaptı.
Baraj etkinliği nasıl yapılacak anlattı. Baraj
çeşitlerini
öğrendik.
Etkinlik
alanında
yapacağımız baraj hakkında bilgilendirdi.
12:45 Soğucakpınara hareket edildi.
13:25 İdris Hocam köyle ilgili bilgilendirme
yaptı. Yemekten sonra köy kahvesinde
köylülerle sohbet edildi.
Soğucakpınar organize tarım faaliyetleri yapılan
bir köymüş daha önceleri ipekböcekçiliği
yapılıyormuş tarım ilaçların kullanılmaya
başlaması ile böcekler yaşayamaz olmuş
ipekböcekçiliği bitmiş. Modern sulama
teknikleri ile tarım yapılmış. Artık toprak
verimsizleşmiş eski ürünleri alamaz olmuşlar
gençlerde köyü terk etmeye başlamış. Yeterli
öğrenci kalmadığından okulları kapanmış birkaç
öğrenci de başka okula taşınıyormuş.
Soğuk pınardan sonra uygulamalı baraj yapma
etkinliği yapıldı. Obalar ikişerli birleşerek dere
yatağına yığma baraj yaptılar.

sorunluydu. Sansarakta mola verdik ve
araçlardan indik. Arkadaşlarımızın bir kısmı
kahvehaneye girdiler, çay, sohbet, lavabo
ihtiyaçları...
Burada, ahşap destekli kerpiç asırlık evler var.
Çatılar ahşap iskelet kiremit örtülü. Hayvancılık
ağırlıklı tarımla geçindiklerini ifade etti köy
sakinleri. İkinci katın pencerelerden keçiler
bakıyordu, bu da kanıt olsa gerek. Araçlarda
toplanıp yola devam ediyoruz. Oldukça yoğun
bir bitki örtüsü içinden geçerek, yol boyunca
küçük köylerden geçerek Aliç yaylasına
ulaşıyoruz. Yayla evleri ve çoban köpekleri
karşılıyor bizi. Sarıçam ormanları var. Anıt ağaç
niteliğinde bir doğu kayınının altında
eğitmenimiz flora ile ilgili kısa bir bilgilendirme
yapıyor. Toplu hatıra fotoğrafı ve yürüyüş
başlar. 1100 metreden inişe geçiyoruz. Öncü ve
artçılar arasında tüm ekip. Orman örtüsü
arasındaki orman yolunu takip ederek dere
kenarından ilerliyoruz. Ağlan göleti ile Çerkeşli
göletini gördük.
Akşam
yemekten
sonra
eğitmenimiz
kaplumbağalar dile geldi etkinliği başladı. Kara
kaplumbağaları, tatlısu kaplumbağaları ve deniz
kaplumbağaları hakkında detaylı bilgi verdi. Bir
türkü pekiştireç olarak kullanıldı. Aradan sonra
yabani hayvan kart eşleştirme oyunu oynandı.
İsim bulma ve hayvanların ikişer özelliği
söylenerek puanlama yapıldı. Eğitmen Akın
Kıraç eşliğinde türkülerle bugünkü faaliyet
tamamlandı.
Tarih: 03.07.2018

Etkinlik sonrası tesislerde 19:45 akşam yemeği
sonrası Osmaneli’ne hareket edildi bir kafede
sohbet edildi bir süre sonra belediye başkanı da
katıldı.

07:45 Kahvaltı

Tarih: 02.07.2018

10:15 Su taşıma yarışı

Kahvaltıdan sonra araçlarımıza binerek yola
çıktık. Çerkeşli göleti yanından geçerek yaklaşık
bir saatlik yolculuktan sonra Sansarak
(Sarıkısrak) köyüne ulaştık. Yol çalışması olan
bölgelerde
aracın
ilerlemesi
oldukça

11:15 Akın KIRAÇ hocamızdan kertenkele ve
sürüngenler sunulu anlatım

09:00 Prof Dr İdris Oğurlu ekolojik denge,
biyolojik
mekanik
kimyasal
mücadele
yöntemleri.

12:30 Öğle yemeği
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14:00-16:00 Akif KETEN hocamızdan böcekler
sunusu
18:00 Yön bulma çalışması
18:45 Oryantiring
20:00 Akşam yemeği
21:00 Drama çalışması
22:00 Obalar arası karpuz yeme yarışması
Tarih: 04.07.2018
06:30 da arıcılıkla ilgili bilgileri yerinde ziyaret
ederek öğrendik.
Kahvaltı sonrası kendi ellerimizle anahtarlık
tasarladık. Bize güzel bir hatıra oldu.
14:30’da Bilecik Yaşayan Kent Müzesi ve Şeyh
Edebali Türbesini ziyaret ettik.
Son gece olması nedeniyle veda programıyla
güne son verildi.

