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01 Ağustos 2010 Pazartesi 
Sabah Isparta öğretmen evinden Gölcük Gölüne hareket 

ettik. Gölcük tabiat parkına geldiğimizde çadır kurma, 
dürbün ve teleskop kullanma gibi bilgiler verildi. IDE 
katılımcıları 3 obaya ayrıldı ve her obaya birer lider seçilip 
obalara isim konuldu. Ardından çadırlarımız kurduk ve ide t-
shirt ve şapkaları dağıtıldı. Uzman kişiler bize kuş 
gözlemciliği ve kuşlar hakkında bilgi verdiler bizden gelen 
soruları cevapladılar. Isparta’nın topoğrafik haritasını 
inceledik GPS ile harita üzerindeki yerimizi belirlemeyi 
öğrendik. Ardından doğa sohbeti yapıldı.  

Kozalakların yeniş şeklinden oradaki hangi hayvanların 
bulunduğunu anladık. Öğle yemeğinde ısparta’nın meşhur 
kabune yemeğini yedik. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR bize 
bitkiler hakkında bilgi verdi. Buranın endemik bitki hakkında 
bilgi verdi. Daha sonra Medet Korkmaz hocamız ilk yardım 
hakkında bilgi verdi ve sorularımızı yanıtladı.  

Akşam yemeğinde Vali Bey ve eşi bize eşlik etti. 
Ardından kamp alanında ateş yakıp sohbet ettik. Vali beyin 
eşi bizlere doğanın dilinden bahsetti.  

 
03 Ağustos 2010 Salı 
Kamptaki ikinci günümüzde erkenden kalkıp kuş ve doğa 

gözlemi için yola koyulduk. Dürbünlerimizle çeşitli kuş 
gözlemi yaptık ve kamp alanına geri döndük. Kahvaltımızı 
hazırlamak için malzemelerimizi aldıktan sonra hazırlamaya 
başladık. Botanikçi Hüseyin FAKİR hocamız eşliğinde 
bulunduğumuz alanın bitkilerini tanımak amacıyla 
etkinliğimizi arazide gerçekleştirdikten sonra öğle yemeği 
yedik. Jeoloji ve taşların cazibesi dersi için Muhittin 
GÖRMÜŞ hocamızla araziye gittik. Gölcük Gölünün 
kenarında pomza taşı hakkında bilgi ve neden suda 
batmadığı hakkında uygulamalı bilgi aldıktan sonra Filiz 
Ünal hocamızla ağaçları hissedebilme, doğayı anlama amaçlı 
oyunu oynadık.  

 
04 Ağustos 2010 Çarşamba  
Kahvaltı yaptıktan sonra çadırlarımızı topladık çevremizi 

temizledik ve Orman İşletme Şefi Mehmet beyin uygulamalı 
orman yangınları konulu etkinliğinin ardından eğirdir nafiz 
yürekli uygulama oteline yerleştik ve akpınara gidip Ulvi 

Erhan hocamızın peyzaj hakkındaki bilgilendirmesinden 
sonra eğirdir gölünün tanıtımı için Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde su ürünleri fakültesindeki bir hocamızdan 
bilgi aldık ve adada yemek yeyip, otele döndük.  

 
05 Ağustos 2010 Perşembe 
Sabah kuş gözlemlemek için Eğirdir Gölünün sazlık 

alanlarına gittik. Dürbün ve teleskopla kuş gözlemi yaptık. 
Burada kuş türlerini öğrendik, sonra otelde kahvaltı 
yaptıktan sonra Sema ÜLKER’in sunumuna katıldık. Sema 
hanım Kızıldağ Milli Parkı, Kovada Gölü Milli PArkı, tabiat 
parkları ve tabiatı koruma alanlarını anlattı. Daha sonra 
kovada gölü milli parkına hareket ettik. Kovada milli 
parkında Sema ÜLKER eşliğinde burada hazırlanmış 
parkurda, bilgi vererek bir gezi yaptık. Kovada Milli 
Parkındaki 4 km lik yürüyüş yolunu tamamladıktan sonra 
drama yaptık. Kartlarla yaban hayvanlarını kısaca tanıyıp, 
kartları eşleştirme oyununu oynadık. Ardından Kırıntı’ya 
gidip öğle yemeğini yedik ve orman ve doğayla ilgili bir 
belgesel hazırlayıp sunduk. Sonra Aşağıgökdere orman 
köyüne gidip kahvede okey oynayıp, köyde yaşayan yaşlı 
amcalarla sohbet edip, onlara sorular sorduk. Oradaki 
yaşamlarını güçlüklerini, zorluklarını ve bunun yanından 
güzelliklerini, getirilerini anlattılar. Akşam uygulama 
otelinde Süleyman Bey bizlere fotoğrafçılık hakkında bilgi 
verdi. 

 
06 Ağustos 2010 Cuma 
Sabah Eğirdir gölünde Medet hoca boğulma ve ilk 

yardım konusunda bilgi verdi. Deniz yaralanmaları ve ilk 
müdahale hakkında bilgi verdi. Daha sonra Eğirdir Gölünde 
yüzmemiz için boş zaman verildi. Yüzdükten sonra kahvaltı 
yaptık ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkına giderken orman 
fidanlığına uğradık. Fidanların nasıl yetiştirildiği hakkında 
bilgi aldık. Daha sonra Yazılı Kanyon Tabiat Parkın’a gittik, 
orada öğle yemeği yedikten sonra, tabiat parkını 
gözlemlemeye başladık. Yazılıkaya hakkında bilgi aldık. 
Yürüyüş parkurunda suyun kaynağına gittik ve orada 
yüzdük. Daha sonra Müezzinler’de yaban keçisi gözlemeye 
gittik. Akşam yemeğini yedikten sonra Nafiz Yürekli Oteli’ne 
dönüp burada bir Almanın ülkemizde çektiği fotoğrafları 
izledik.   

 


