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S E H E R   Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R İ 

 
 

Saat 08.00-09.00 arasında eşyaların toplanması ve kahvaltının yapılmasıyla 09.25’te Sütçüler’den ayrıldık.  

Saat 10.00’da Karadiken köyünde, angıt kuşu hakkında İdris OĞURLU hocamız ve Yasin hocamız bilgi verdiler. 

Hasan hocamız Karadiken köyü hakkında bilgi verdi. Yasin hocamızın anlattığı angıt kuşu hakkındaki hikaye tek 

eşliliğin kuşlarda bile ne kadar önemli olduğunu gösterdi.  

Saat 10.20’de Kovada Gölü MP’na ulaştık. 810,5 ha alana sahip ve 20 km çevreye sahip olan göl hakkında Yasin 

hocamız ve Hasan hocamız bilgiler verdiler. Canpolat hocamız tarafından parkın florası hakkında bilgi verildi. Daha 

sonra Ebubekir hocamız parkın faunası hakkında bilgi verdi. Parkta görülen fauna türlerinin; Yaban keçisi, Yaban 

domuzu, Sincap, Porsuk, Sansar, Tilki, Yaban tavşanı, su kuşları(150), orman kuşları(50), Altın kartal(Kaya kartalı), 

Kızıl şahin, Kerkenez, Yalı çapkını, Sazan gibi türler olduğunu belirtti.  

Daha sonra İdris hocamız kuşların yaşamları hakkında bilgi verdi ve soruları cevapladı.  

Öğle yemeğinden sonra, Kovada Gölü Milli Parkı’ndan ayrıldık. Yolda şahin gözlemledik.  

13.00-14.20 arasında öğle yemeği yendikten sonra 14.20’de tekrar Kovada Gölü’ne dönmek için yola çıktık. 

14.52’de göle ulaştıktan sonra her grup farklı yönde göl çevresinde geziler düzenledi.  

Anadolu Parsları olarak bizim grup Canpolat hocamız liderliğinde gölün Teras adı verilen bölgesinde çitlenbik, 

kuşburnu, nergis, alıç, ayı fındığı, kermes meşesi, menengiç, yasemin, akçakesme, kuşkonmaz, tavşan kirazı, 

hayıt, ılgın, katran ardıcı, karaçalı gibi bitki türleri gözlemledik.  

16.00’ da Kovada Gölü Milli Parkı’ndan ayrıldık. Daha sonra Yukarı Gökdere köyünde, köylülerle Kovada Gölü Milli 

Parkı, köy sorunları, köyün ekonomik ve sosyal durumu hakkında sohbet edildi.  

Köyden ayrıldıktan sonra akşam yemeği için yola koyulduk. Yemek bitiminde Yasin hocamız kuşların yaşam 

koşulları, yiyeceklerine göre kuş türleri ve çeşitli kuş örnekleri hakkında bilgiler verdi.  

Yasin hocamızdan sonra İdris hocamızın yönetiminde bir fasıl geçerek, kuş türleri üzerine yakılmış türküleri 

söyledik ve hocamızın türkülere konu olan kuşlar ile bunların ülkemizdeki yayılışı arasındaki ilişkiyi belirtmesinin 

ardından. Türkülerin yörelerine göre kuşların dağılışı üzerinde durduk.  

Türküleri söyledikten sonra dinlenmek üzere otelimize geri döndük.  
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