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19.09.2010 
Meteorolojide hava tahmini ve gözlem nasıl yapılır? 

Konusun da bizi bilgilendirdi.İklim nedir ve iklim değişikliği 
nasıl olmalıdır hakkında bilgi aldık.İklim değişikliği 
yüzyıllardır olduğunu öğrendik.Ama günümüzde insan 
etkisiyle hızlandığı hakkında bilgi sahibi olduk. 

 
20.09.2010 
Erken saatte Gölcük Tabiat Parkı kamp alanına gelindi. 

Kamp kurma teknikleri ve kamp malzemeleri hakkında bilgi 
verildi. Daha sonra Muhittin hocamız bizlere sahanın 
jeolojisi hakkında bilgiler verdi. Göl kenarında batmayan 
taşlar hakkında bilgi verildi ve taşları göle atarak 
yüzmelerini seyrettik. Yasin KARATEPE hocamız Tabiat parkı 
ekolojisini göl etrafında gezerek uygulamalı şekilde anlattı. 
Ve bazı endemik bitkiler hakkında bilgiler verildi.  

 
21.09.2010 
Sabah 06:45 te uyandık. 07:45 te seher yürüyüşü için 3 

gruba ayrıldık. Biz karaca obası olarak güney-doğu 
doğrultusunda göl kenarında ilerlemeye başladık. Seher 
yürüyüşü sırasında karatavuk, ispinoz, keklik, alakarga, 
şahin, çam baştankarası,  çayır taş kuşu ve ağaçkakan gibi 
kuşların yanı sıra bazı yabani hayvanların bıraktıkları 
izlerden hangi türe ait olduğunun teşhisini öğrendik. Daha 
sonra kamp alanına geri dönerek kahvaltımızı yaptık. Daha 
sonra Prof. Dr. İdris OĞURLU eşliğinde tüm gruplar seher 
yürüyüşü hakkında gördüğü ve öğrendiklerini paylaştılar. 
Her ekipten bir oyuncu ve hakem seçilerek hayvan 
eşleştirme oyunu oynandı. IDE ekibinin bizlere vermiş 
olduğu T-şirtlere kumaş boyası ve kalıplar kullanarak yaban 
hayvanı baskıları yaptık. Hüseyin FAKİR hocamız bizleri 
bitkiler ve saha endemik bitkileri hakkında bilgiler aktardı. 
Tüm öğrendiklerimi saha gezisi ile pekiştirdik. Kamp alanına 
tekrar döndük ve drama formatörü Filiz hocamız bizlere 
doğanın dili oyununu oynattı. Akşam yemeğinin ardından 
Medet KORKMAZ hocamız ilkyardım eğitimini verdi. 

 
22.09.2010 
Gecenin serinliğinde çadırlarımızda çektiğimiz güzel bir 

uykunun ardından sabah erken saatlerde dinlenmiş olarak 

uyandık. Kamp alanındaki son günümüzdü ve erkenden 
hazırlıklara başladık. 

Kahvaltımızı yaptık ve çadırlarımızı topladık. Kamp alanı, 
orman ve gölle vedalaştık. . SDÜ Orman Fakültesini ziyaret 
ettik. Oradan yaban hayatı, entomoloji müzesi ve 
herberyum laboratuarlarını gezdik. Oradaki türler hakkında 
bilgilendirildik. Orman Fakültesi Dekanı tarafından 
ağırlandık. Güzel bir sohbetin ardından topluca fotoğraf 
çektirdik. Eğirdir’e doğru yola çıktık. Buradaki ilk durağımız 
Akpınar mesireliği Eğirdir Gölünü tümüyle görülebiliyordu. 
Atilla Gül hocamız peyzaj ve bir alanın doğallığı hakkında 
bilgiler verdi. Yasin KARATEPE hocamız sahanın ekolojisi ve 
bitki türleri hakkında uygulamalı bilgiler aktardı. Bunlardan 
bazıları: menengiç, tespih çalısı, karamuk, kermes meşesi, 
boylı ardıç, katran ardıcı, cehri. 

 Göl kenarına inildi ve Su Ürünleri Fakültesinden bir 
hocamız göl ekosistemi ve karşılaştığı sorunlar hakkında çok 
değerli bilgiler verdi.  

Otele yerleşildi ve göl manzaralı akşam yemeği 
harikaydı. Otelde Hasan ALKAN, Yasin ÜNAL, Emrah Tagi 
ERTUĞRUL, Ogün ÇAĞLAYAN, Halil SUEL in sunuları ile 
gecemiz renklendi ve yeni bilgiler kazandık.  

 
23.09.2010 
Kahvaltı ardından yola koyulduk. İlk durağımız yol 

üzerindeki fidanlıktı. Burada kozalakların nasıl kurutularak 
tohumlarının çıkarıldığı ve çimlenme işlemleri hakkında 
bilgiler edindik ve fidanlığı gezdik. Buradan Kovada Gölü 
Milli Parkına geçtik. Alan hakkında ekolojik ekonomik 
sosyokültürel özellikleri Hasan ALKAN hocamız anlattı. Daha 
sonra Şengül hocamız Milli parkın faunası , florası hakkında 
bilgiler aktardı. Yürüyüş parkurunda buraya ait hayvanların 
fotoğraflarını gösteren tabelalar çok ilgi çekiciydi. Yine 
Yürüyüş parkurunda her ağaç ve çalının isimlerinin hemen 
altında yazılı olan tabelalar bilgi veriyordu. Su kuşlarını 
gözlemledik. Daha sonra etkinlik kapsamında tiyatro 
sergiledik. Yemeğin ardından Eğirdir Boyalı sazlık alanında 
sarı kuyruk sallayan, çılıbıt, balaban, akbalıkçıl, ağaç kakan, 
su çulluğu vb gibi birçok kuş ve su kuşugörme fırsatı 
yakaladık.

 


