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OT OBASI







İbrahim Seyhan Aktamış
Yunus Ahmet Ünlü
Eda Acar
Murat İnanç
Zeynep Zengin
Tuba Köylü

Tarih: 26.06.2018
Günümüz Sakarya salonunda toplanarak
başladı. Aynı grupta olanlar aynı renk yaka kartı
ile
gruplandırılmıştı.
Mavi
yakalılar
grubundaydık :) Grup tanışıp kaynaştıktan
sonra anketler dolduruldu. Adımızı öğrenmek
için
yaptığımız
etkinlikte
farketmeden
grubumuzun adı da belirlendi. Zencefil,
mandalina, ekinezya derken adımız “Ot Obası”
oldu. İbrahim hocayı liderimiz seçtik. Etkinlik
alanlarının, Osmaneli’nin tanıtımı yapıldı, ekip
tanıtıldı. Eğitmenlerin sunumları yapıldı. Akşam
yemeğinden sonra gökyüzü gözlemi yapıldı.
Jüpiter ve uydularını gördük. Astronomi
sunumlarından sonra yoğun geçen gün bitmişti.
Not: Ot Obasının değerli üyelerini takdir etmek
isteriz.
Ekinezya Eda, Yulaf Yunus, Mandalina Murat,
Zencefil Zeynep, İğde İbrahim ve Turna Tuba
Tarih: 27.06.2018
05.45’de başlayan Seher yürüyüşü ve
kahvaltının ardından insan hayatı için çok
gerekli olabilecek bilgiler edindik. Medet
hocamız bize ilk yardımın önemini, toplumdaki
yaygın yanlış ilk yardım uygulamalarını, kısaca
insan hayatı için ne kadar önemli bir şey

olduğuna dair bilgiler verdi. Öğlen yemeğine
müteakip Günüören köyüne giderek bölgede
yaygın bir faaliyet olan ipekböcekçiliğini
yapıldığı yerde görme fırsatı bulduk. Köy sakini
Yaşar Amcanın anlatımıyla ipekböcekçiliğine
dair önemli bilgiler edindik ve ipekböceği
kozasına dokunduk. Köy gezisi sonrasında
Osmaneli ilçe merkezine hâkim bir tepeye
çıkarak Mehmet hocamızdan peyzaj dersi aldık
ve karakalemle resim etkinliği yaptık. İçmeler
bölgesine gelip akşam yemeğinden sonra
ilkyardım dersine devam ederek hayati öneme
sahip bilgiler aldık. Günü Sinan hocamızın
kafamızdaki birçok soruya cevap veren ama
birçok sorunun da oluşmasına sebep olan
harika bir astronomi ve teleskopla gözlemle
bitirdik.
Tarih: 28.06.2018
05.45’de başlayan Seher yürüyüşü ve
kahvaltının ardından Oğuz hocanın enfes
röntgen filmi üzerine işlemeleri ile ortaya çıkan
resim kalıpları mevcut. Bembeyaz tişörtleri alıp
üzerine kalıpları yerleştirip birbirinden farklı
renk cümbüşüne bürüyorsunuz. İlk defa
denedim şahsım adına bana büyük kazanımlar
kattığına inanıyorum. Medet hocamız eşliğinde
ilk yardım eğitimi aldık. Hayatıma sevdiklerime
dair yaşamsal bilgiler kazandım. Verdiği ilk
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yardım eğitimi ile eksikliklerimi gördüm. Talat
ve Sinan Hoca harikaydılar vesselam. Talat hoca
varya bir insanın bu kadar mı güzel kalbi olur be
arkadaş. Uzay ve astronomi üzerine enfes
seminerleri bize sundular. Sinan hoca alanına
aşık bunu buram buram hissediyoruz. Siz hiç
gökyüzünde ay dışında halkalı Satürn
gezegenini gördünüz mü? Ta İstanbul'dan
getirdikleri teleskopları ile gökyüzünü Zaman
Zaman hava muhalefetine rağmen seyre daldık.
Tarih: 29.06.2018
Kahvaltıdan sonra Yasin hoca kamp yapma ve
çadır kurma teknikleri hakkında bilgi verdi.
Çadır çeşitlerinden bahsetti. Ülkemiz için En
elverişli çadırın dom çadır olduğunu söyledi.
Mevsimlere göre çadır fiyatlarını anlatıp pol
(iskelet) öneminden ve çeşitlerinden söz etti.
Uyku tulumunun özelliklerini ve kullanılmasını
anlattı. Çadırı kurduktan sonra obalar arasında
yarışma yapıldı. En hızlı çadırı kurup toplayan
takım kazanacaktı. Biz saniye farklarla 3.olduk.
Daha sonra kağıtlar üzerinde sek sek şeklinde
ilerleme yarışması oldu ve biz 1.olduk. ☺ Öğle
yemeğinin ardından Talat, Sinan, Medet ve
Fatih hocamız aramızdan ayrıldılar. Öğle
yemeğinin ardından dinlenme molası verdik.
Sonrasında Suat Hoca ile tişört boyama etkinliği
yaptık. Çok eğlenceli ve çok verimliydi.
Ardından Yasin Hoca yaban hayatı hakkında çok
güzel bir sunum yaptı. Bu sunumla ilgili yarın
yarışma yapacağız. Ardından “Bir De Kurdun
Gözünden Dinleyin” isimli drama hikayesini
dinleyip kendi drama çalışmamızı yaptık. Çok
eğlendik çok güldük:))) En son proje ekibi üç
gündür yaptığımız çalışmalar esnasında
çekilmiş fotoğraflarımızdan oluşan bir slayt
izletti. Çok güzel olmuştu. Son gün nasıl
ayrılacağız diye düşünmeye başladık...
Tarih: 30.06.2018
Ot obası toplanarak Saat 7.30’da kahvaltı
yerine gitti. Kahvaltıdan sonra saat 9.00’da
Yasin Karatepe hocanın Ekoloji konulu sunumu
İçmeler tesisi bahçesinde yapıldı. Bu sunumda

ormanların dağılımını etkileyen faktörler,
dağdaki ağaçların ekolojik istekleri, çam türleri
gibi konular işlendi.
Daha sonra tepelik alana çıkılarak oradaki maki
türleri yerinde incelendi. Bu türler arasında
Akçakesme, Karaçalı, Menengiç, Laden ve Mazı
Meşesi bulunuyordu. Ayrıca primler ve
sekonder maki kavramları da açıklandı.
Saat 10.15’te Gökhan Cengiz hocanın ağaçların
yaş hesaplaması konulu sunumu başladı. Bu
sunumda orman ham maddesinin kullanım
alanlarından bahsedildi. Ülkemizin ham madde
kullanımı için 18-20 milyon hektarlık ormanlık
alana ihtiyaç duyulduğu ve en hızlı yetişen
çamın kızılçam olduğu bilgisine ulaşıldı. Ağaç
yaşı hesaplamasında kullanılan bilim dalları
dendroloji, dendrometri, dendrokronoloji
olarak sıralanmaktadır. Ayrıca artın çubuğu ve
kullanımı uygulamalı olarak işlendi.
Saat 11.45’te Osmaneli kültür ve tarihini
tanıyalım adlı etkinlik için eski Osmaneli evi
ziyareti yapıldı. Bu evlerde ailelerin bir arada
yaşadığı, aynı evin içinde üretim faaliyetlerinin
de yapıldığı, odaların özerk olduğu, her bir
oğulun ailesini bir odada kurduğu, üç katlı evin
en üst katında İpek böcekçiliği faaliyetlerinin
yapıldığı gibi bilgiler edinildi.
Saat 12.30 civarında bu yerlerden ayrılarak
harmankaya kanyonuna doğru hareket edildi.
Yolda yemek molası verildi. Harmankaya
kanyonunda ilk olarak Gökhan Cengiz hocanın
Koruma Alanları sunumu ile başlandı. Bu
sunumda milli parklar, tabiat parkları, tabiatı
koruma alanları ve tabiat anıtları anlatımı
yapıldı.
Daha sonra Yasin Karatepe hocanın Yörenin
Bitkileri sunumu başladı. Bu sunumda
çevredeki bitkiler hakkında bilgiler verildi.
Hemen ardından Haluk Selim hocanın Doğanın
süsü taşların dili ve Fay Yerinden Oynadı adlı
sunumları geldi. Bu sunumlarda kanyon ve
çevredeki taşların özellikleri hakkında bilgiler
verildi.
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Bu derslerden sonra saat 17.30’a kadar verilen
serbest zamanda Ot Obası kanyon yürüyüşüne
katıldı. Oldukça eğlenceli geçen yürüyüş 17.30
gibi sona erdi. Harmankaya’dan akşam yemeği
için Kurşunlu köyüne gidildi. Hayranlık verici
hikayesini dinlediğimiz sıra dışı okur ödülü alan
başarılı bir köy kadınının evinde akşam
yemeğine misafir olundu. İçmeler tesisine varış
21.30 civarını buldu.
Saat 22.45’te obalar arası doğa içerikli şarkı
yarışması yapıldı. Yarışmadan sonra tüm
katılımcılar müzik eşliğinde dans ederek
eğlendi. Gece yarısından sonra katılımcılar
odalarına dağıldı. Ve projenin 5. Günü sona
ermiş oldu.
Tarih: 01.07.2018
Seher yürüyüşü yapmadan ama uykularımızı
almış şekilde 07 :45 de kahvaltıya indik. Her
zamanki menüyü büyük bir iştahla yemeye
çalıştık. Haluk Hoca bizlere değerli taşların
özelliklerini ve yerlerini anlatarak zengin
olmanın yollarını da gösterdi :)
İdris Hoca, Doğa felsefesi anlatımı ile bütünlüğe
anlam verme çabamıza katkı sağladı.
11:45 de Ahmet Hoca, barajların yapımı ve
teknik özellikleri konusunu anlatırken canlı
megafon kullandı :) 13:30 da Soğucakpınar
köyü kahvesinde köylülerle sohbete susamış
arkadaşları suladık :)
16:00 da Türkiye’ deki elektrik santrallerine
büyük katkı sağlayacak iki baraj yaptık. 19:30
da o eşsiz fakat her akşam tekrarlanan yemeğin
ardından karpuz yedik. Vee.. 21:00 da rutini
kıran hamle ile Osmaneli de bir kafede
dondurma yerken bu hamle karşında
duygulandık, göz yaş tutamadık, bu halde
yataklarımıza giderken yarın sabah Seher
yürüyüşü olmaz inşallah duası ile yorgun
bedenleri uykuya teslim ettik.

Tarih: 02.07.2018
Sabahın en erken saatinde ama yine bol
gülmeli bir kahvaltının ardından saat yediye
doğru Sansarak Köyü’ne hareket ettik
08.15 civarı Sansarak Köyü’nde mola verdik.
Köy kahvesinin tatlı ortamında birazcık acı ama
sıcacık çayımızı içtik ve büyük doğa
yürüyüşümüzü yapacağımız Aliç yaylasına
doğru yola koyulduk.
Aliç yaylasına vardığımızda bizi mükemmel bir
doğa karşıladı. Ve yürümeye başladık. Yolda
bizi köpek sürüsü konusunda topluca hareket
etmemiz
konusunda
uyardılar.
Köpek
sürüsünün hemen ilerisinde inek sürüsü vardı.
Çobanı selamladık.
Yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra bir yerde
durduk ve yapacağımız etkinlikler hakkında
bilgi verdiler. “Ağacına Sarıl” etkinliğinde
hepimiz birer ağaç seçtik ve onu uzun zamandır
görmediğimiz biriymiş gibi selamladık ve
sarıldık. Neden burada olduğunu, insanlardan
neler beklediğini ve neler yaşadığını sorduk. Ve
en
sonda
hissettiklerimizi
paylaştık.
Hissettiklerimiz resmettik ve şiir yazdık.
Yürüyüşe devam ettiğimizde Ayı izi ve ayı dışkısı
ile karşılaştık. Öğleyin 13.30 gibi biten ve 11 km
süren yürüyüşümüz sonrası Osmaneli’nde
yemek molası verdik.
Konaklama yerine geldiğimizde bize verilen üç
saatlik molanın başında çekeceğimiz video
hakkında konuştuk. Akşam 7 civarı yemek
yedikten sonra Dr. Akın Kıraç “Kaplumbağalar
Dile Geldi” etkinliğini yaptı. Oldukça etkileyici
ve dikkat çekici bir sunumdu. Sunumdan sonra
nihayet Yaban Hayatı Öğreniyorum yarışmamızı
gerçekleştirdik ve tabi iki Ot Obası olarak 20
puanla birinci olduk. Kutlamaları kokoreç ve çiğ
köfte ile yaptık :) Eğitim boyunca yemek
konusunda oldukça seçici olan proje
ekibimizdeki bir kez daha buradan tebrik
ediyoruz.
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Gece boyunca Akın Kıraç hocamızın bağlaması
eşliğinde birbirinden güzel doğa türküleriyle
günü bitirdik.
Tarih: 03.07.2018
Güneşli bir salı sabahına 08:00’de Sakarya
Nehri kenarında yaptığımız kahvaltıyla başladık.
09:00’da Prof. Dr.
İdris Oğurlu hocamız
tarımsal faaliyetler sırasında istenmeyen
canlılarla mücadelede doğaya zarar vermeyen
yöntemlerden bahsetti.
Saat 10:30’da ise Dr. Akın Kıraç Hoca
sürüngenler konusunda bizlere son derece
faydalı bilgiler sundular. Öğle yemeğine
müteakip Doç. Dr. Akif Keten Hoca ise doğadaki
ve hatta evdeki böceklere bile bakış açımızı
değiştirecek bilgiler verdi. Bir saatlik
dinlenmeden sonra 18:00’de Dr. Halil Süel
Hocayla yorucu bir oryantiring etkinliği
gerçekleştirdik.
Akşam yemeğinden sonraysa önce Doç. Dr.
Suat Türkoğuz hocayla birlikte komik ve
eğlenceli bir drama etkinliği akabindeyse bizi
adeta insanlıktan çıkaran karpuz yeme
yarışmasıyla günü tamamladık.
Tarih: 04.07.2018
07.45’te kahvaltı yaptıktan sonra ‘Arılara
Karışmak’ adlı etkinlik için arı kovanlarının
olduğu köye gidildi. Orada arılarla ilgili
gözlemler yapıp önemli bilgiler aldık. Balı
tattıktan sonra harika bir tadı olduğunda
hemfikir olduk.
Tesise döndükten sonra isteyenler Oğuz Hoca
ile beraber reçineden anahtarlık yapımı
etkinliğine katıldı. Geri kalanlar ise dinlenmeye
çekildi.

Reçineden
anahtarlık
yaparken
yayla
yürüyüşünde topladığımız bitkileri ve hocanın
verdiği boncukları kullandık. Bu iş gerçekten
titizlik isteyen bir iş. Oğuz hoca bu etkinlikte de
çok başarılıydı. Anahtarlıklarımızı en az 24 saat
kurumaya bırakacaktık.
Öğle yemeğinin ardından Bilecik gezimiz
başladı. Önce Bilecik yaşayan kent müzesini
ziyaret ettik. İçerisi gerçekten harikaydı. İle ait
değerler çok başarılı bir şekilde canlandırılmıştı.
Yasin Hoca’nın padişah oluşu ise hala
hatırımda:))
Oradan, Açık hava müzesini ve Şeyh Edebali
türbesini rehber eşliğinde gezdik. Rehberin
konuya hâkim oluşu ve her ayrıntıyı anlatışı bizi
çok etkiledi. Oradan sonra artık yorulmuştuk ve
biraz dinlenmek istedik. Çay bahçesinde biraz
soluklanalım demiştik ki tam o sırada Yasin
hocanın etkinliği geldi;) Her birimiz bir kişi
hakkında düşüncelerimizi söyledik ve sıra o
kişiye geçti. Bu şekilde son kişiye kadar devam
ettik ve ortaya çok eğlenceli sohbetler çıktı. Çok
verimli bir etkinlik oldu. Akşam yemeğinden
sonra sertifikalarımız verildi. Çok heyecanlandık
ve sona geldiğimizi anladığımız için hüzünlendik
:(( Gece canlı müzik eşliğinde daha sonra da
tesiste eğlencelerle devam etti.
Tarih: 05.07.2018
Sabah kahvaltımızı diğer günlerden biraz geç
saatte yaptık. Bu bile sona geldiğimizin
göstergesiydi. Oğuz hocadan anahtarlıklarımızı
aldık. En son bize bırakılan mektuplarımızı da
aldık ve hüzünlü dakikalar başladı. Servisler
geldiğinde ağlaya ağlaya vedalaştık. Nasıl oldu
da bu kadar bağlanmıştık anlayamadık.
Herşeyin çok güzel geçtiği buradan belliydi.

