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03 Ağustos 2010 Salı 
Kampımızın 2. gününe öğretmen evindeki kahvaltıyla 

başladık. Kahvaltının ardından krater göllerinden biri olan 
Gölcük Tabiat Parkına geldik. Kamp alanına ulaştığımızda 
kamp malzemeleri hakkında bilgi edinerek, kamp alanına 
yerleştik. Kamp alanına yerleştikten sonra öğle yemeğinde 
Isparta düğün yemeği yedik. Eğitmen hocalarımızdan çam 
türleri ve bazı endemik bitki türleri hakkında bilgi aldık. 
Akşam yemeğimiz için hazırlıklara başladık. Isparta valisi ve 
eşiyle birlikte akşam yemeği yedik. Vali bey ve eşi kamp 
alanımıza bizimle birlikte geldiler, doğa sevgisi ve 
iletişiminin önemi hakkında Vali beyin eşi bize bilgi verdi.  

 
04 Ağustos 2010 Çarşamba  
6.30’da Yasin hocamız tüm obaları uyandırdı. Tüm 

obalar kendi kahvaltılarını kendileri hazırlayacaktı. Oba 
üyeleri büyük bir dayanışma içinde kahvaltılarını hazırladı. 
Kahvaltıdan sonra tüm obalar çadır ve kamp malzemelerini 
topladı. Orman işletme şefi Mehmet Bey ve ekip arkadaşları 
orman yangınlarına müdahale konusunda uygulamalı ders 
anlattılar. Kamp yerinde çevre temizliği yaptık. Buradan 
ayrıldıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 
Fakültesine gittik. Yasin KARATEPE hocamız bize Isparta 
ilindeki bitki ekolojisi ile ilgili bir sunum yaptı. Fakültedeki 
yabani hayvan ve entomoloji müzesini ziyaret ettik. 
Otobüse tekrar binip eğirdir manzaralı Akpınar köyünde 
öğle yemeği yedik. Burada peyzaj hocamız Ulvi Erhan Erol 
bize ders anlattı. Su Ürünleri Fakültesine gittik Erol Kesici 
hocamız bizlere Eğirdir gölü ve ekolojik problemleri 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra Nafiz Yürekli Oteline 
döndük ve yerleştik.  

Akşam olduğunda adada bir balık lokantasında yemek 
yedik. Akşam otelin konferans salonunda Hasan ALKAN 
hocamız ormancılık ve önemi konulu bir sunum izletti.  

05 Ağustos 2010 Perşembe  
Sabah dürbünlerimizde alarak saat 6. suları Eğirdir Gölü 

çevresinde seher yürüyüşlerine çıktık. Gölde bahri kuşunu 
görme ve inceleme şansını yakaladık. Gözlemimiz sırasında 
martı, yengeç, kurbağa gibi sulak alanda yaşayan canlılara 
rastladık. Otelde kahvaltımızı yaptıktan sonra Kovada Gölü 
Milli Parkına doğru yola çıktık. Rehberimiz Sema Hanım 
eşliğinde milli park çevresinde yaptığımız tracking sonrası 
ulaştığımız seyir tepesinin manzarası tüm yorgunluğumuzu 
aldı. Kovada gölü ve çevresi ayaklarımızın altındaydı. 
Tracking sonrası dinlenme yerinde obalar ve IDE ekibi 
arasında eşini bul oyunu oynandı.  

Ardından lezzetli bir öğle yemeği yedik. Yemekten sonra 
drama etkinliği yaptık. Doğadan topladığımız malzemelerle 
kostümlerimizi tamamladık, ‘bir ağaç bin kibrit yakar, bir 
kibrit bir ormanı yok eder’ isimli oyunumuzu sergiledik.  

Akşam yemeği için adadaki lokantaya gittik, yemeğimizi 
yedik. Otele dönünce fotoğraf çekimiyle ilgili slayt gösterisi 
izledik.  

 
06Ağustos 2010 Cuma 
Sabah 6.30 Medet korkmaz hocamızla birlikte sudaki 

boğulmalar ve yaralanmalarla ilgili ders işlendi. İsteyen 
kişiler Eğirdir Gölüne girdiler. Daha sonra kahvaltı yapılarak 
saat 10.00’da Yazılı kanyona doğru yola çıkıldı. 12.00 gibi 
Yazılı Kanyona ulaştık. Yazılı kanyonda öğle yemeği yenildi. 
Saat 17.00’da ayrılındı. 17.45 civarında yaban keçisi 
gözlendi, bir saat içersinde yaban keçisi gözlemleri yapıldı. 

Akşam yemeği yenildi ve 2 alman turistin Türkiye 
gezisinde çektiği fotoğrafların sunumu yapıldı. 

 


