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13.07.2010 Salı 
07.30’da kalkarak kahvaltımızı yaptıktan sonra heyecanlı 

bir şekilde gölcük tabiat parkına kuracağımız kamp yerine 
hareket ettik. Kısa ve keyifli bir yolculuktan sonra 09.00’da 
kamp alanına geldik. Kamp yeri belirlendi. Yrd. Doç. Dr. 
Ebubekir GÜNDOĞDU tarafından kamp teknikleri ve kamp 
malzemelerinin kullanımı hakkında bilgi verildi.  

Katılımcılar obalar şeklinde gruplara ayrılarak çadırlarını 
kurdular. Osman, Fatih, Erdoğan, Elif ve Zeynep’ten oluşan 
obamıza yörünge ismini vererek kamp hayatımıza başladık.  

Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Sema 
Ülker tarafından korunan alanlar kavramı ve Isparta’da 
korunan doğal alanlar hakkında bilgi verildi.  

Öğle yemeğinde kabune yenildi. Tadı damağımızda 
kalan yemeğin yenmesinde emeği geçen Öğr. Gör. Canpolat 
KAYA’ya teşekkürü borç biliriz.  

Yemekten sonra Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ bizlere 
gölün jeolojik yapısını ve oluşumunu anlattı. Göl kenarında 
yaptığımız saha çalışmasıyla pomza, andezit taşları 
incelendi. Özellikle pomza taşının suya batmamasını 
hayretler içinde gözlemledik.  

Yrd. Doç. Dr. Yasin Karatepe farklı ekosistemler ve gölün 
ekolojisi hakkında bilgi verdi.  

Sayın valimiz ve eşi hanımefendinin de katılacağı 
yemekli toplantıya hareket ettik.  

Sayın valimiz ve çeşitli kurum amirlerimiz tarafından 
içten ve samimi duygularla karşılandık.  

Sayın valimizin yaptığı konuşmada doğaya ve doğa 
eğitimine verdiği önemi belirtmesi bizleri daha çok 
şevklendirdi.  

Sayın valimizin eşi Saadet Şen ÖNER hanımefendi yaptığı 
doğanın dili hakkındaki konuşma doğaya bakış açımızı 
genişletti.  

Prof. Dr. İdris OĞURLU geçmiş doğa eğitimleri ile ilgili 
yapacağımız doğa eğitimi hakkında bilgi verdi.  

Hep birlikte sıcak bir ortamda yenilen akşam yemeğinin 
ardından misafirlerimizi uğurladık. 

Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN ve Orm. Yük. Müh. Yasin 
ÜNAL tarafından doğa eğitimi ve kuş gözlemciliği hakkında 
sunum yapıldı.  

Prof. Dr. İdris OĞURLU eşliğinde kamp alanına dönerken 
yön bulma ve gökyüzü gözlemciliği hakkında bilgi verilerek 
uygulama yapıldı. Kamp alanına gelinerek 2. gün sona erdi.  

 
14.07.2010 Çarşamba 
Saat 6.30’da kalkılarak seher yürüyüşleri başladı. 

Yürüyüşte çeşitli kuşlar gözlemlendi. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. 
Yasin KARATEPE eşliğinde çeşitli bitki türlerinin gözlemleri 
yapılarak kamp alanına dönüldü. 

Kahvaltı yaptık. Böcek sistematiği, böcekleri fark 
edebilme konularında Oğuzhan Sarıkaya tarafından bilgi 
verildi. Prof. Dr. İdris OĞURLU tarafından yaban hayvanları 
görmeden varlıklarını nasıl hissedebileceğimiz konusunda 
aydınlattı.  

Öğle yemeği yendi. Drama formatörü Filiz ÜNAL ve Orm. 
Yük. Müh. Yasin ÜNAL eşliğinde eğlenceli çeşitli doğa 
oyunları oynanarak yarışmalar yapıldı. 

Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ tarafından ilk yardım 
konusunda bilgi verildi. Temel yaşam desteği, boğulmalar, 
böcek sokmaları, hayvan ısırıkları halinde yapılması gereken 
ilk yardım uygulamaları anlatıldı. Akşam yemeği yendi. 
Çeşitli oyunlar oynanarak gün sona erdi.  

 
15.07.2010 Perşembe 
Sabah kahvaltı yapıldı. Kahvaltıdan sonra kampı 

topladık. 
Orman Fakültesine gidilerek, dekanı makamında ziyaret 

ettik. Entomoloji laboratuarında hocamız tarafından çeşitli 
böcek örnekleri gösterilerek, böcek toplama yöntemleri 
hakkında bilgi verildi. Bitki toplama yöntemleri hakkında 
bilgi verildi. Eğirdir’e otele yerleşmek üzere hareket ettik. 
Öğle yemeği yendi. Eğirdir gölünün tepeden gören manzara 
eşliğinde Doç. Dr. Atilla Gül tarafından peyzaj farkındalığı 
konusunda harika bir ders yapıldı. Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici 
tarafından eğirdir gölü ekolojik problemleri ve olası 
çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.  

Drama formatörümüz Filiz ÜNAL tarafından çeşitli 
drama faaliyetleri ve oyunları gerçekleştirildi. Akşam 
yemeği yenilerek, otele gelindi.  

 
16.07.2010 Cuma 
Saat 6.00da eğirdir gölü çevresinde kuş ve doğa gözlemi 

yaptık. Su kuşları gözlemlendi.  
Otelde kahvaltı yapıldı. 
Kovada Gölü Milli Parkına hareket edildi. Yrd. Doç. Dr. 

Hasan ALKAN ve Biyolog Şengül AKSAN tarafından Kovada 
Gölü Milli Parkı tanıtıldı. Kovada Gölü Milli parkında yürüyüş 
parkuru gezilerek gözetleme terasında gözlem yapıldı. 
Burada etrafta bulunan bitkilerin önlerinde Latince 
isimlerinin bulunması, tanıtım levhaları bayağı yönlendirici 
oldu.  

Öğle yemeği yendi. Drama etkinlikleri çerçevesinde her 
obanın ayrı ayrı sunduğu doğa ile ilgili gösterimler 
sergilendi.  

Yukarıgökdere köyüne köy halkı ile röportaj yapılmak 
üzere hareket edildi. Köy halkı ile çevre gölün oluşumu, 
tarım faaliyetleri konusunda röportaj yapıldı.  

Akşam yemeğinin ardından doğa fotoğrafçılığı hakkında 
Uzman Süleyman UYSAL ve Orm. Müh. Ogün Çağlayan 
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TÜRKAY tarafından ders verildi. Gayet verimli bir dersti. 
Genel kanı bu konudaki eğitimin, ilk günlerde verilmesin 
daha iyi olacağı şeklindeydi.  

 
17.07.2010 Cumartesi 
Sabah 6.00da kuş ve doğa gözlemleri yapmak üzere 

seher yürüyüşüne katıldık.  
Kahvaltı yaptık. 

Yazılı Kanyon Tabiat Parkına hareket ettik. 
Eğitmenlerimizin eşliğinde kanyonda gezdik. Kanyon 
hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Öğle yemeği yendi. Ardından 
yaban hayatı ve yaban keçisi gözlemleri yapmak üzere 
hareket edildi. Araçtan iner inmez yaban keçisini görmemiz 
harikaydı. Uzun bir süre gözlemleme imkânımız oldu. Bir 
süre sonra 5 keçi daha gözlemlememizde harikaydı.  

Akşam yemeği yenildi ve otele gelindi. 

 


