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IDE GÜNLÜKLERİ 
GÜNEŞ OBASI 

 
18.06.2014 Çarşamba 
 
Sabahın 6:30’unda yarı kapalı gözlerle Isparta 
sokaklarında öğretmen evini arayanın yalnızca ben 
olmadığımı gördüğümde; hatta vardığımda çok daha 
erken saatlerde gelip koltuklarda dinlenir vaziyette 
gördüğüm arkadaşları fark ettiğimde gözlerim açıldı. 
İlk tanıştığım arkadaşlar Balıkesir, Aksaray hatta 
benim gibi Ankara’dan gelmişti. Kahvaltıya 
geçtiğimizde ise Türkiye’nin değişik yerlerinden 
gelmiş birçok arkadaş ile daha tanıştım. Ama tam 
anlamıyla herkesle tanışma fırsatını Süleyman 
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi konferans 
salonunda bulduk. İlk etkinlik olarak birbirimizi daha 
çabuk ve kolay tanımak için isimlerimiz önüne 
doğadaki nesnelerden oluşan sıfatlar belirledik. 
Sonrasında proje ekibiyle tanışmaya başladık ve 
önceki IDE projeleri görüntülerinden oluşan kısa bir 
film izledik. Kısa filmleri izledikten sonra merakımız 
ve heyecanımız daha da artmıştı. Projenin ilk eğitimi 
ilk yardım ve harita bilgisi dersleri oldu. Akşam üstü  
Eğirdir’e yolculuk başladı. Eğirdir’de eşyalarımızı 
gece konaklayacak olduğumuz Nafiz yürekli 
Uygulama Oteline bıraktıktan hemen sonra 
arkadaşlarla Eğirdir’i gezmek için dışarı çıktık. Akşam 
saatlerine kadar dolaştıktan sonra artık herkes iyice 
yorulmuştu ve otelimize dönüp hemen yattık. 
 
19.06.2014 Perşembe 
 
Sabah 8’de uyanıp kahvaltıya indik. Kahvaltıdan 
sonra otelin konferans salonunda  sabahtan Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ hocamız ders anlattı. 
Öğlene kadar süren ders bittikten sonra yemeğe 
geçildi. Yemekten sonra ise Eğirdir Fidanlığına geçen 
ekibimize Prof. Dr. Atilla GÜL katıldı ve fidanlıkta 
bulunan hem tıbbi ve aromatik  bitki türleri hem de 
peyzaj değeri bulunan bitki türlerini bize tek tek 
tanıttı. Fidanlıktan ayrıldıktan sonra yolculuğumuz 
Kovada gölü Milli Parkına idi. Burada milli parkın 
flora ve faunasından bahsedildi. Dürbünlerle kuş 
gözlemi yapıldı. Milli park içerisinde yürüyüş yolu 
boyunca yürüdük ve sonunda seyir terasına vardık. 
Buradaki manzara harikaydı. Burada da kurulan 
teleskop ile göl üzerindeki kuş türleri gözlemlendi. 
Burada da eğitim bittikten sonra Yazılı Kanyon 

Tabiat parkı’na doğru yola koyduk. Buraya 
vardığımızda hava kararmaya yakındı ve bu yüzden 
karanlığa kalmamak için hemen çadır kurma eğitimi 
verildi ve herkesten dağıtılan çadırları kurmaları 
istendi. Çadırlarımızı kurduktan sonra akşam 
yemeğimizi yedik. Yemekten sonra ise şarkı 
yarışmasını düzenleyen proje ekibiyle beraber çok 
eğlenceli vakit geçirdik. Şarkı yarışmasını kaybettik; 
bu yüzden tatlı bir şekilde hırslanmıştık ve projenin 
diğer yarışmalarını beklemeye başladık. Bağlama 
getiren bir hocamız yarışmadan sonra isteyenler için 
birkaç türkü söyledi. Sonrasında çadırlarımıza geçtik 
ve uyuduk. Ertesi gün sabah 8’de kahvaltı için 
toplanacaktık. 
 
20.06.2014 Cuma 
 
Sabah 8 olduğunda tüm obalar kahvaltı için 
toplanmış ve sabırsızlıkla kahvaltıyı bekliyordu. Yrd. 
Doç. Dr. Yasin ÜNAL hocamız ve yanındaki ekip 
ellerinde kutular ile bize yaklaşıyordu. Yanımıza 
geldiklerinde kutuların içinde erzak malzemeleri 
olduğunu görünce hem çok şaşırmıştık hem de çok 
sevinmiştik. Çünkü her oba kamp günleri boyunca 
kendi kahvaltısını ve diğer öğün yemeklerini kendisi 
hazırlayacaktı. Malzemelerimizi alıp kahvaltılarımızı 
hazırladık. Kahvaltıdan sonra  Prof. Dr. Cahit 
BALABANLI,  Doç. Dr. Hasan ALKAN,  Yrd. Doç. Dr. 
Yasin KARATEPE hocalarımız bizlere kendi 
alanlarında uzmanlaştıkları konular hakkında ders 
verdiler. Dersler derken, çay araları derken, akşam 
olmuştu. Dersler bittikten sonra bize dağıtılan 
malzemeler ile kendi yemeklerimizi hazırlamamız 
söylendi. Fakat bu sefer obalar yemek hazırlarken 
ayrı bir telaş ve heyecan içindeydiler. Çünkü bu 
yemek aynı zamanda bir yarışma idi. Bize verilen 
zaman sonunda tüm obalar yemeklerini hazırladı ve 
obaların kendi arasında seçtiği lezzet uzmanları 
diğer obaların da hazırladığı yemeklerden tadarak 
her obaya puanlar verildi. Yarışmayı bizim obamız 
kazanmıştı. Fakat tüm obaların hazırladığı yemekler 
çok lezzetliydi. Yemek faslı bittikten sonra Yrd. Doç. 
Dr. Yasin ÜNAL hocamız bize arazide hayatta kalma 
ve kamp tekniklerini anlattı. Dersimiz bittikten sonra 
tatlı bir yorgunluk ile çadırlarımıza geçtik ve uyuduk.  
21.06.2014 Cumartesi 
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Saat 6’da tüm obalar seher yürüyüşü denilen sabah 
yürüyüşü için hazır bulunuyordu. Prof. Dr. İdris 
OĞURLU hocamız başta olmak üzere diğer 
eğitmenler ve rehberler ile çok güzel bir sabah 
yürüyüşü yaptık. Kamp alanına yakın bulunan bir 
balık çiftliğine vardık. Balık çiftliği ve balıklar 
hakkında bilgi aldıktan sonra tekrar kamp alanımıza 
döndük ve obalar kahvaltı için serbest bırakıldı. 
Kahvaltıdan sonra dağcılık ve tırmanış dersi vardı. 
Bu dersin katılımcıların da tırmanışlarıyla 
gerçekleşeceğini duyunca herkes heyecanlanmıştı. 
Çünkü tırmanmak çoğu katılımcının daha önce hiç 
yapmadığı bir etkinlikti. Çoğu katılımcı tırmanış 
heyecanını yaşadıktan sonra kanyon içerisinde bir 
yürüyüşe çıktık. Yürüyüş sırasında doğayı nasıl daha 
iyi koruyabiliriz ve orman yangınları hakkında 
bilgiler edindik. Akşam yemeği için kampa döndük. 
Kampta son gecemizdi. Ertesi gün Beyşehir’e 
geçecektik. Bu nedenle tekrar eğitmen Akın KIRAÇ 
hocamız bize bağlamasıyla eşlik etti ve kampın 
tadını çıkardık.  
 
22.06.2014 Pazar 
 
Bugün de sabah 8’de kalktık. Tüm katılımcılar 
kahvaltılarını bitirdikten sonra çadırlarını toplamaya 
başladılar. Çadırlar toplandıktan sonra kamp yerini 
artık terk ettik. Beyşehir’e doğru yola çıktık. Ama 
yolda uğrayacağımız yerler vardı. Bunlardan birincisi 
Aksu ilçesine bağlı olan Zindan Mağarasıydı. 
Rehberler eşliğinde bu mağara ve çevresi hakkında 
bilgi aldık ve mağarayı gezme fırsatı bulduk. Zindan 
mağarasından sonraki durağımız Kızıldağ Milli Park 
sınırları içinde bulunan Pınargözü Mağarasıydı. 
Burası harbiden çok etkileyici bir yerdi. Burada da 
eğitmenler ve rehberlerden bilgi alıp çevreyi biraz 
dolandıktan sonra tekrar yola çıktık. Beyşehir’de 
konaklayacağımız Anamas Konukevine ulaştığımızda 
hava kararmıştı. Akşam yemeği için dışarı çıktık. 
Yemekten sonra tekrar otele geri döndük. Tüm 
katılımcılar yorulmuşlardı. Hocalarımız bu akşam 
için bize izin verdiklerini söylediler ve herkes 
dinlenmek için odasına çekildi.  
 
23.06.2014 Pazartesi 
 
Sabah 8’de konakladığımız Anamas Konukevi’nde 
güzel bir kahvaltı ile güne başladık. Kahvaltı 
sonrasında tarihi Eşrefoğlu Camii’ni görmek ve 
gezmek üzere yola çıktık. Selçuk Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü Hocası Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR 
eşliğinde camii’yi gezdik ve tanıdık. Burada Yrd. Doç. 

Dr. Yasin ÜNAL hocamız tüm katılımcılara Beyşehir 
hatırası olması için küçük hediyelerde bulundu. Bu 
tarihi mekanı gezmek çok etkileyici olmuştu. 
Buradan öğle yemeğine geçildi. Yemek sonrası yine 
Yrd. Doç. Dr. Yaşar ERDEMİR eşliğinde Eflatun Pınarı 
adlı tarihi başka bir yeri daha gezme ve tanıma 
fırsatı bulduk. Eflatun pınarı’ndan sonraki adresimiz 
ise Köşk Termal & Spa tesisleriydi. Burada girmek 
isteyen katılımcılar için kaplıcalara girme izni verildi. 
Girmek istemeyenler ise tesisin bahçesinde 
dinlenme fırsatı buldu. Kaplıcaya giren katılımcılar 
çıktıktan sonra herkes bahçede toplandı. Yrd. Doç. 
Dr. Yasin ÜNAL hocamız burada yaban hayatı 
hayvanları ile ilgili bilgiler verdi. Yaban hayvanlarını 
teker teker özellikleriyle beraber bize tanıttı ve 
akşam yaban hayvanları kartları eşleştirme 
yarışmasının olacağını söyledi. Akşam yemeği 
yenildikten sonra otele geri dönüldü. Akşam 
boyunca yaban hayvanları kartları eşleştirme oyunu 
devam etti. Çok eğlenceli bir yarışma olmuştu. 
Yarışmadan sonra serbest bırakılan katılımcılar 
odalarına çekildiler.  
 
24.06.2014 Salı 
 
Sabah 8’de uyanıp 9’a kadar kahvaltımızı ettik. 
Kahvaltıdan sonra Beyşehir Gölü sahilinde bulunan 
ve bizleri bekleyen teknemize binerek Beyşehir Gölü 
tekne turuna başladık. Tekne gölde ilerlerken Yrd. 
Doç. Dr. Serkan GÜLSOY hocamız bizlere iklim türleri 
ve göl ekolojisi hakkında bilgiler verdi. Kız kalesi 
mevkisine geldik ve burada rehberler tarafından kız 
kalesi hakkında bilgi aldık. Buradan sonra eşşek 
adası denilen bir adaya yanaştık ve burada adaya 
çıktık. Aynı zamanda bu adada kendi yemeğimiz 
hazırlayıp yedik. Uzun bir yolculuk sonrasında 
akşamüstü saatlerinde Beyşehir’e varıldı ve akşam 
yemeği yenildi. Yemekten sonra otele dönüldü. 
Katılımcıların dinlenmesi için kısa bir mola verildi ve 
bu moladan sonra drama etkinliği için hazırlık 
başladı. Ayrıyeten bir yarışma olan drama etkinliği 
çok eğlenceli geçti ve güneş obası birinciliği kazandı. 
Müthiş keyif alınan yarıma sonrasında herkes 
odalarına çekildi.  
 
25.06.2014 Çarşamba 
 
Sabah 8’de kalktık ve kahvaltımız yaptık. Saat 
9:30’da oteliz hemen yanındaki ağaçlık arazide yön 
bulma ile ilgili bilgiler verildi. Yön bulmak amacıyla 
kullanılan araç gereçler anlatıldı. Ve ardından yön 
bulma (oryantiring) yarışması yapıldı. Öğleye kadar 
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süren yarışma çok heyecanlı ve çekişmeli geçmişti. 
Obalar ellerinde GPS’ler ile kendilerine önceden 
hazırlanan koordinatları bulmak için büyük bir yarış 
içine girdiler. Yarışmadan sonra öğle yemeğini de 
Beyşehir’de yedik ve Eğirdir’e doğru yola çıktık. 
Eğirdir’e vardığımızda Eski Eğirdir Evi adlı müze 
tarzında kullanılan bir eve geçtik. Burada Eğirdir 
belediye başkanı bizleri karşıladı. Yaklaşık 1 saat 
kadar belediye başkanı ile muhabbet edildi ve 
kendisi bizlere ikramlarda bulundu. Buradan 
ayrıldıktan sonra Yrd. Doç. Dr. Erol KESİCİ hocamız 
bizlere Eğirdir gölünü detaylı bir şekilde tanıttı ve 
Eğirdir gölü’nün sorunlarından bahsetti. Dersten 
sonra yemek içi otele geçildi. Yemekten sonra son 
gün olduğu için bilgi yarışması düzenlendi. 
Yarışmadan sonra katılımcıların sertifikaları otelin 
konferans salonunda dağıtıldı. Onun ardından proje 
ekibinin tüm katılımcılara birer hediyesi vardı. Onlar 

dağıtıldı. Bu seremoninin hemen arkasından uzman 
Mustafa Önder ERSİN hocamız bizlere gökyüzü 
gözlem dersini anlattı. Dersin ardından araziye 
çıkarak gece gökyüzü gözlem etkinliğini yaptık. 
Gözlemden sonra herkes odalarına çekildi ve bir ıde 
günü daha sona erdi.  
 
26.06.2014 Perşembe 
 
Son gün tüm katılımcılar kahvaltılarını yaptıktan 
sonra toplanarak araçlara bindiler ve otelden 
ayrıldık. Isparta merkeze döndük ve son bir öğle 
yemeği yedik. Öğle yemeğinin ardından buruk bir 
mutluluk vardı. Evlerimize dönecektik bu yüzden 
mutluyduk fakat burada yeni tanıştığımız 
arkadaşlarımızdan da ayrılacağımız için içimiz 
buruktu. Vedalaşma faslının ardından proje sona 
erdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 

 
 


