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IDE GÜNLÜKLERİ 
GÖKKUŞSAĞI OBASI 

 
18.06.2014 Çarşamba 
 
Isparta’ ya indikten sonra öğretmen evine geçtik 
toplandıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Daha sonra   
SDÜ Orman Fakültesine geçtik. Öncelikle gelen 
katılımcılarla tanışma etkinliğini yaptık. Katılımcılar 
birbirlerini tanımaya başladıktan sonra, dersler 
anlatılmaya başlandı. Derslerden sonra akşam 
yemeğini yedik ve kalmak için Eğirdir Nafiz Yürekli 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama 
Oteli’ ne geçtik.   
 
19.06.2014 Perşembe  
 
Sabah 8.00 da kalktık ve kahvaltı yaptıktan sonra 
oteldeki dersler anlatıldıktan sonra öğle yemeği için 
merkeze gidildi. Yemeğe başlamak üzereyken 
şiddetli bir fırtına çıktı ve asırlık çınar ağacını 
ortasından kırdı. Fırtınanın arkasından şiddetli 
yağmur yağdı ama bu yağmur kısa sürdü. Öğle 
yemeğini yedikten sonra Eğirdir Orman Fidanlığına 
gidildi. Fidanlıktaki ağaçlar hakkında bilgiler 
anlatıldıktan sonra yeni üretilen fidanlar hakkında, 
yaşları hakkında bilgiler anlatıldı. Fidanlıktan sonra 
Kovada Gölü Milli Parkı’na geçtik. Oralardaki kuş 
türleri hakkında değerli hocalarımızdan bilgiler 
edindik. Buradaki kuşları dürbünlerle izledik. Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’na harekete geçtik. Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’na ulaştıktan sonra eşyalarımızı 
indirdik. Daha sonra çadırlarımızı nasıl kuracağımız 
anlatıldı ve bizlerde kendi çadırlarımızı kurduk. 
Akşam yemeğimizi yedikten sonra doğa konulu şarkı 
yarışması yapıldı. Hepimiz güldük ve çok eğlendik. 
 
20.06.2014 Cuma 
 
Sabah saat 8.00 da dinlenmiş olarak uyandık. Yasin 
hocamızın düdük sesiyle bir araya toplandık. 
Kampta kullanacak olduğumuz erzak ve eşyalarımızı 
aldık ve büyük bir hevesle kahvaltı hazırlamaya 
koyulduk.  Kahvaltı hazırlandıktan sonra mutlu, 
neşeli bir şekilde kahvaltılarımızı yaptık. Kahvaltıdan 
sonra Prof. Dr. Cahit Balabanlı hocamız yem 
kaynaklarımız hakkında bizlere bilgi verdi. Daha 
sonra Hüseyin Fakir ve Yasin Karatepe hocalarımızla 
araziye çıktık. Arazide bulunan ağaç türleri ve otsu 

bitkiler hakkında bilgiler edindik. Bu eğitim 
uygulamalı olduğu için bitkileri tanımamız da 
kolaylaştı. Arazi dönüşü karpuz, peynir ve ekmekle 
öğle yemeğimizi yedik ve dinlenmeye başladık. 
Dinlendikten sonra akşam yemeği için hazırlıklar 
yapmaya başladık. Çünkü akşam yemeği yarışma 
şeklinde olacaktı. En güzel yemeği bizim 
yapmalıydık. Bizim için bu yarışma çok eğlenceliydi. 
Yemeğimizi yaptık ve değerli hocalarımızla beraber 
akşam yemeğimizi yedik. Yemekten sonra Yasin 
hocamız bize doğada kamp teknikleriyle ilgili bilgi 
verdi. Daha sonra serbest vakit geçirdi. Eğlendik, 
güldük. Sabah erken uyanacağımız için herkes 
çadırlara geçti. 
 
21.06.2014 Cumartesi 
 
Bugün çok erken kalktık. Çünkü hem sabah 
yürüyüşü yapıp hem de kuşlara bakacaktık. 
Hocalarımızla birlikte başladık yürüyüşe. 
Çevremizde cıvıl cıvıl kuş sesleri geliyordu. Kuş 
seslerinin içinde alabalık çiftliğine ulaştık. Bizlere 
alabalık ve bu alabalıkların üretimi hakkında bilgi 
verildi. Tekrar geldiğimiz yoldan kamp alanına 
döndük ve kahvaltı hazırlamaya başladık. 
Kahvaltıdan sonra tırmanış yapmak için yine yollara 
koyulduk. Tırmanış yapacağımız yere geldiğimiz de 
çok heyecanlıydık. Çünkü ilk defa tırmanış 
yapacaktık. Hocalarımız tırmanırken nelere dikkat 
edeceğimiz ve nasıl tırmanmamız gerektiği hakkında 
bilgiler verdi. Bizde dikkatli bir şekilde tırmandık. 
Tırmanma bittikten sonra orman varlığımız, 
ormanların korunması ve orman yangınları hakkında 
bilgiler edindik ve daha sonra pınarın gözüne gittik. 
Eşsiz bir manzara vardı. Dinlendik eğlendik burada. 
Dinlendikten sonra İdris hocamız eşliğinde doğayı 
dinleme etkinliği yaptık. Çok eğlenceli bir etkinlikti. 
Bitkilerin, kuşların ve rüzgarın sesini dinledik. Bize 
bu etkinlik çok iyi gelmişti. Çünkü şehirlerdeki 
gürültü yoktu. Doğayı dinledikten sonra tekrar kamp 
alanına döndük. Akşam yemeğini hazırladık ve 
afiyetle yedik. Çok eğlendik. 
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22.06.2014 Pazar 
 
Kahvaltıdan sonra Sütçüler’e hareket ettik. Sütçüler 
MYO ya vardık. Arılar hakkında bilgiler edindik. 
Arıları yakından inceledik. Daha sonra Adada Antik 
Kentine vardık. Hocalarımız bu antik kent hakkında 
bizleri bilgilendirdiler. Zindan Mağarası’na vardık. 
Zindan Mağarası’nı gezdik. Sonra Yenişarbademli 
Pınar Gözü Mağarası’na ulaştık. Buralar hakkında 
bilgiler verildi. Buradaki Koca Çam hakkında bilgiler 
verildi. Beyşehir ‘ e hareket ettik. Uzunca bir 
yolculuğun ardından Beyşehir’e ulaştık ve otele 
yerleştik. 
 
23.06.2014 Pazartesi 
 
Pazartesi kahvaltıdan sonra Yaşar Hocamızla 
Eşrefoğlu Cami’sine gittik. Cami hakkında bilgiler 
verildi. Camiyi gezdik. Daha sonra buradaki 
bedesten hakkında bilgiler verildi. Eflatun 
çeşmesine gidildi. Burası hakkında bilgiler verildi. 
Buradan çıkan sudan hepimiz su içtik. Daha sonra 
kaplıcalara gittik. Burası hakkında bilgi verildi. 
Bilgilerden sonra yaban hayatı etkinliği yapıldı. 
Yaban hayavanları hakkında bilgiler verildi ve tekrar 
otele dönüldü.  
 
24.06.2014 Salı  
 
Yat kiralandı ve Beyşehir Gölü üzerinde hayat süren 
kuşlar hakkında bilgiler verildi. Göl üzerinde hareket 
ederken orada yaşayan kuşları inceledik. Göldeki 
adalar üzerindeki kuşları incelemek üzere yaklaştık 
ve kuşların yuvaları ordaydı. Yavrular olduğu için 

kuşlara fazla yaklaşmadık uzaktan inceledik bilgiler 
edindik. Öğle yemeğimizi gölün üzerinde yedik. Ve 
geriye dönüş başladı. Beyşehir Gölü’nü 8 saatte 
ancak gezebildik ve otele geri döndük. Akşam 
yemeğinden sonra drama etkinliğini yaptık. Çok 
eğlendik.  
 
25.06.2014 Çarşamba 
 
Kahvaltıdan sonra yön bulma eğitimi yapıldı. Eğim 
ölçer ve gps  kullanmayı öğrendik. Gps’in çalışma 
mantığını öğrendik. Doğada yönümüzü nasıl 
bulacağımız hakkında bilgiler verildi. Ardından 
orienting etkinliğimiz başladı. Bu etkinlik heyecanlı 
ve çok eğlenceliydi. Öğle yemeğini Beyşehir de 
yedikten sonra Eğirdir’e dönmek için harekete 
geçtik. Eğirdir de otele yerleştikten sonra Eğirdir 
Evlerini gezdik. Eğirdir Gölü’nün  kenarında göl 
ekosistemi ile ilgili eğitim aldık. Eğirdir Gölü’nün 
karşı karşıya olduğu tehlikeler ve çözüm önerileri 
üzerine konuşuldu.  Tekrar otele döndükten sonra 
akşam yemeğini yedik ardından sertifika ve 
hediyelerimizi aldık.  Gece ise gökyüzünü gözleme 
eğitimini aldık ve dışarıya çıkıp gökyüzü gözlemi 
yaptık. 
 
26.06.2014 Perşembe 
 
Sabah kahvaltısının ardından eğitim ile ilgili 
anketleri doldurduk. Daha sonra eşyalarımızı 
toplayıp Isparta’ya doğru yola çıktık. Isparta’da 
yediğimiz yemek sırasında eğitimi kendi aramızda 
değerlendirme şansı bulduk. Daha sonra vedalaşıp, 
katılımcılar şehirlerine dönmek üzere dağıldılar.

 
 

 
 


