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IDE GÜNLÜKLERİ 
YAKAMOZ OBASI 

 
18.06.2014 Çarşamba 
 
Projenin ilk günü katılımcıların büyük çoğunluğu 
öğretmen evinde buluştu. Kahvaltıdan sonra proje 
için tahsis edilen araç ile Süleyman Demirel 
Üniversitesi Orman Fakültesi’ne doğru hareket ettik. 
Burada Proje ile ilgili detaylı bilgi aldık. Ayrıca 
geçmiş projelerdeki görüntülerden oluşmuş kısa 
filmler izledik. Ardından sırasıyla Harita Bilgisi ve ilk 
yardım derslerini dinledik. Derslerden sonra akşam 
yemeğine geçtik ve güzel bir akşam yemeğinden 
sonra Konaklama yapacağımız Eğirdir Nafiz Yürekli 
Uygulama oteline doğru yola çıktık. Odalarımıza 
yerleştikten sonra kamp teknikleri ile ilgili dersi 
dinledik ve ilk günü bitirdik. 
 
19.06.2014 Perşembe  
 
Sabah 8’de kalktık ve otelimizde güzel bir kahvaltı 
yaptık. Proje içinde yer alan diğer arkadaşlarımızla 
sohbetler eşliğinde birbirimizi yakından tanıma 
fırsatı bulduk. Doç. Dr. Mehmet Korkmaz 
hocamızdan ekoturizm ile ilgili bilgiler öğrendik ve 
öğle yemeğine geçtik. Yemeğin ardından Eğirdir 
Orman fidanlığını ziyaret ettik. Fidanlıktan sonra 
Kovada Gölü milli parkına geçtik ve burada kuş 
gözlemleri yapıp, park içinde yürüyüşleri yaptık. İlk 
defa sakarmeke ve bahri gibi kuş türleri gördük. 
Ormanın içinde yürümek güzel bir duyguydu, 
Kovada Gölü’nü daha iyi görebilmek için seyir 
terasına çıktık. Buradaki eğlenceli dakikalardan 
sonra kamp alanımız olan Yazılı Kanyon’a geçtik. 
Burada ilk olarak hocalarımız nasıl çadır 
kuracağımızı anlattı. İlk defa çadır kuracağımız için 
heyecanlıydık. Başarılı bir ekip çalışmasından sonra 
çadırlarımızı kurduk ve kamp alanımız içerisindeki 
dinlenme yerimize geçtik. Akşam yemeğimizden 
sonra obalar arası doğa türküleri yarışmamızı 
gerçekleştirdik. Yarışma sonucunda çınar obası bu 
yarışmanın birincisi oldu. Eğlenceli zamanlardan 
sonra uyumak için herkes çadırlarına geçti. 
 
20.06.2014 Cuma  
 
Kampımızın ilk Projemizin ikinci gününde sabah 
erkenden Yazılı kanyonun güzel su sesleri eşliğinde 

dinlenmiş bir şekilde Yasin hocamızın düdük sesiyle 
uyandık. Kampta kullanacağımız erzakları aldık ve ilk 
kahvaltımızı dere kenarında hazırladık. Kahvaltıdan 
sonra Cahit Balabanlı hocamız yem bitkileri, Hasan 
Alkan hocamız ise sosyal ormancılık hakkında bilgi 
verdi. Daha sonra Yasin Karatepe ve Hüseyin Fakir 
hocamız eşliğinde araziye çıktık ve alanda bulunan 
bitki türlerini tanıma fırsatı bulduk. Teorik bilgilerin 
yanı sıra uygulamalı olarak bitkileri yakından tanıma 
fırsatı bulduk ve günlük hayatımızda da işimize 
yarayacak birçok bilgiler öğrendik. Arazi dönüşü 
Karpuz ve peynir ile öğle yemeğimizi yedik. Daha 
sonra akşam yapılacak olan yemek yarışmamız için 
hazırlıklara başladık. Sınırlı olanak ve zamana 
rağmen yemek yapmak çok eğlenceliydi. Yemek 
yarışmamızdan sonra hocalarımız kamp ile ilgili 
bilgiler verdi, arkadaşlarımızla serbest vakit geçirdik 
ve ardından çadırlarımıza geçtik. 
 
21.06.2014 Cumartesi  
 
Kampımızın ikinci gününde günün ilk ışıklarıyla 
birlikte seher yürüyüşümüzü gerçekleştirmek üzere 
yollara düştük. Zorlu yolları aştıktan sonra Alabalık 
tesisine ulaştık ve tesiste balık üretimi,  tesisin 
kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgiler aldık. Yine aynı 
zorlu yollardan geçerek kamp alanımıza ulaştık. 
Güzel bir kahvaltıdan sonra Mustafa Yakar hocamız 
bize coğrafya dersini anlattı. Dersin ardından kaya 
tırmanışı ve inişler gerçekleştirdik. Suyun kaynağına 
doğru yürürken orman yangınları ve ormanlarımızın 
korunması ile ilgili bilgiler edindik. Eşsiz bir manzara 
vardı. Doğayı dinleme etkinliğimiz İdris hoca 
öncülüğünde gerçekleşti. Bu etkinlik tüm 
yorgunluğumuzu alıp götürmüştü. Şunu anladık 
aslında o bitkiler, o kuşlar, o sesler hep vardı ama 
şehrin işlerinden, kalabalığından hiçbirini 
duyamıyorduk. Kamp alanına geldikten sonra yine 
büyük bir iş birliği ile yemeğimizi hazırladık ve 
afiyetle yedik. Eğlendik, eğlendik… 
 
22.06.2014 Pazar  
 
Kampımızın son günü yine sabah erkenden kalktık. 
Kahvaltımızı yaptıktan sonra kamp alanımızı 
topladık ve yola koyulduk. İlk durağımız Sütçüler 
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ilçesiydi burada arıları yakından izleme fırsatımız 
oldu. İkinci durağımız Adada Antik kentiydi. Bu 
alanının tarihini ve geçmişini öğrendikten sonra 
Aksu Zindan Mağarasına doğru yola çıktık. Mağara 
ile ilgili bilgileri aldıktan sonra mağara içerisinde 
yürüyüş gerçekleştirdik. Zindan mağarasından sonra 
yine yola koyulduk ve Pınargözü mağarasına geldik. 
Burada gezintiden ve öğle yemeğimizden sonra 
Beyşehir’e doğru yola çıktık. Uzun yolculuktan sonra 
konaklama yapacağımız Anamas Otele yerleştik ve 
dinlenmeye çekildik.  
 
23.06.2014 Pazartesi  
 
Sabah erkenden yapılan kahvaltıyla birlikte güne 
başladık. Yapılan güzel kahvaltıdan sonra saat 10:00 
gibi tarihimizde önemli bir yere sahip olan Eşrefoğlu 
camiisini görmek üzere yola çıktık. Selçuk 
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğretim üyesi 
Yaşar Erdemir hocamız eşliğinde bu camiyi yakından 
tanıma fırsatı bulduk ve akabinde öğle yemeğine 
geçtik. Öğle yemeğinden sonra eşsiz bir tarihi yapı 
olan Eflatun Pınarı’na geçtik. Yine Yaşar hocamız 
eşliğinde bu alanı yakından tanıma fırsatı bulduk. 
Daha sonra Köşk termal tesislerine geçtik ve burada 
güzel vakit geçirdik. Tesis içerisindeki bahçede Yasin 
hocamız akşam yapılacak eşleştirme oyunu için 
yaban hayvanları hakkında bilgi verdi. Buradan 
akşam yemeğine geçtik güzel bir akşam yemeği ve 
üstüne içilen çayın verdiği keyifle harika vakit 
geçirdik. Otele geldikten sonra yaban hayvanları 
eşleştirme oyununu oynadık. Yapılan yarışma 
sonucunda birinci olan obaya pasta hediye edildi ve 
günümüzü böylece bitirmiş olduk.  
 
24.06.2014 Salı  
 
Bugün Beyşehir gölünde tekne gezisi ve göl 
ekolojisindeki unsurların inceleme günü idi. Sabah 
otelden ayrıldıktan sonra 10:30 sularında Beyşehir 
gölü kenarında bizi bekleyen gezinti teknesine 
bindik. Uzun bir göl yolculuğu yaparken eğitmen 
hocalarımız bize göl ekolojisi ve coğrafya hakkında 
bilgi verdi. Bu bilgilendirme sırasında 
gözlemlediğimiz meke ve karabatak gibi kuşlarda 
bize eşlik ediyordu. Göl içindeki yolculuğumuz önce 
kız kalesi adasında duraklamaya uğradı. Bu adaya 

çıkıp gözlem yapmayı düşündük ancak adanın 
sakinleri olan  martılar sakinliklerini bırakıp yavruları 
ve yuvaları için stres yaşadılar bu nedenle buradan 
gözlem yapmadan ayrıldık. İkinci durağımız eşek 
adasıydı. Burada martı ve yavrularını biraz daha az 
rahatsız ederek gözlem yapabilme fırsatı bulduk. 
Gözlemlerimizin ardından göl üstünde öğle 
yemeğinin keyfini çıkardık. Beyşehir’e dönüş 
yolculuğumuzdan sonra akşam yemeğimizi yedik. 
Yemekten sonra otelimizde drama etkinliği yaparak 
kırmızı başlıklı kız masalını bütün kahramanların 
gözünden canlandırmaya çalıştık. Oldukça eğlenceli 
geçen etkinliğin ardından gecemiz son buldu. 
 
25.06.2014 Çarşamba  
 
Sabah saat 08:00 sularında uyandık otelimizin 
kahvaltı salonunda güzel bir kahvaltı yaptık. 
Kahvaltıdan sonra ağaç yaşı ölçme, ağaç botu ölçme 
ve yön bulma gibi konularda eğitim aldık. Ardından 
Oryantiring etkinliğimiz gerçekleştirildi. Ormanda 
saklanan dört tane kağıt vardı ve bunlar 
bulunacaktı. En kısa sürede bulan gurup çınar obası 
ikinci bulan gurup ise yakamoz obası oldu. Oyunun 
ardından Tişört baskı etkinliğimiz gerçekleştirildi.  
Eğlenceli bir etkinliğin ardından otelden ayrıldık. 
Beyşehir’de öğle yemeğimizi yedik ve Eğirdir’e 
doğru yola koyulduk. Eğirdir deki otelimize yerleştik 
ve daha sonra Eğirdir belediye başkanının davetine 
katıldık. Güzel bir muhabbetle devam etti günümüz. 
Burada Eğirdir’in yöresel kültürünü tanıma fırsatı 
bulduk. Burada bizlere yöresel peynirli pide ikram 
ettiler. Yemekten sonra Eğirdir gölünün kenarında 
ders işledik. Otelimize geri gelince eğitimin son 
gününe yakışır bir akşam yemeği yedik. Her şey çok 
güzeldi. Eğlenceli dakikaların ardından bilgi 
yarışmasına geçtik. Yarışma sonucunda Güneş obası 
birinci oldu. Yarışmadan sonra gökyüzü gözlemleri 
yaptık ve günümüzü sonlandırdık.  
 
26.06.2014 Perşembe  
 
Bugün projenin son günü yapılan son kahvaltının 
ardından Isparta Merkeze doğru yola çıktık. Burada 
öğle yemeği yedikten sonra çay bahçesine geçtik ve 
birbirimizle vedalaştık ve eğitim programımızı 
sonlandırdık. 

 
 
 

 

 


