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20.09.2010 
Sabah 08:30 civarında Bolat Otelden Gölcük Tabiat 

Parkına hareket edildi. Kamp alanına gelindi. Kamp yerinin 
seçimi, çadır kurma, dürbün ve teleskop kullanımı hakkında 
bilgi verildi. Obalara ayrıldık ve çadırlarımızı kurduk. Öğle 
yemeğinin akabinde Muhittin GÖRMÜŞ hocamız dünyanın 
oluşumu ve ülkemiz ve gölcük jeolojisi hakkında bilgiler 
verdi. Göl çevresi gezildi. Taş ve taş çeşitleri tanıtıldı. 
Akşama doğru sahanın ekolojisi hakkında bilgileri Yasin 
KARATEPE hocamızdan aldık. Güseyin Fakir bölge bitkileri 
endemik türler hakkında bizleri bilgilendirdi. Mükemmel bir 
akşam yemeğinden sonra  oyunlar oynadık ve sohbet ettik. 

 
21.09.2010 
Sabah 06:00 kalkıştan sonra guruplara ayrıldık ve seher 

yürüyüşüne çıktık. Küçük balaban ve küçük batağan gördük, 
keklik sesleri işittik. Kahvaltının ardından yaban hayatı 
hakkında konuşmaya başladık. Daha drama olarak yaban 
hayatı ile ilgili türlerin yer aldığı kartlardan oyunlar oynadık. 
Ekolojik gözlemler yaptık. Akşam ilkyardım tekniklerini 
öğrendik.  

 
22.09.2010 
Erkenden uyandık kamp alanımızı bugün terk ediyoruz. 

Orman içerisinde doğanın koynunda uyumak müthiş bir 
enerji veriyor. Öncelikle kamp alanımızı toparladık. Ve 
Gölcük Tabiat Parkı ile 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. Eğirdir Akpınar 
tepesinde eşsiz bir manzara karşısında yemeğimizi yedik. 
Daha sonra Atila GÜL ve Yasin KARATEPE eğirdir hakkında 
bilgiler verdiler. Peyzaj farkındalığı hakkında bilgiler verildi. 
Eğirdir gölü kıyısında Erol KESİCİ Eğirdir gölü ekolojik 
problemleri sorunları ve su canlıları hakkında oldukça 
doyurucu bilgiler verdi.  

Otele yerleşildi ve akşam yemeği göl kenarında bir 
restoranda yedik yemek sonrası otelde çeşitli sunular 
yapıldı ve gece yarısını geçe odalarımıza çekildik. 

 
23.09.2010 
Her etkinlik günü gibi bugünde erken kalkıp kahvaltımızı 

yaptık. Hasan ALKAN hocamız rehberliğinde fidanlığa gittik. 
Burada tohumdan bir fidanın nasıl yetiştirileceğini öğrendik. 
Kovada Gölü Milli parkına hareket ettik. Alanın sorunları 
hakkında bilgiler edindik. Bayan hocamız sahanın flora ve 
faunası hakkında bilgiler verdi. Milli Parkın manzarası ve 
tabelalarla yönlendirmeler harikaydı. Yürüyüş yaptık. Daha 
sonra drama etkinliğinde çeşitli doğa oyunları oynadık. 
Eğlenceli bir etkinlikti. 

 
24.09.2010 
Yazılı Kanyon Tabiat Parkına gittik ve birgün önce sunu 

ile edindiğimiz bilgileri doğal ortamda pekiştirme şansı 
bulduk. Kısaca kanyonun tarihçesi ve kral yolu hakkında 
konuştuktan sonra endemik bitki türlerini gözlemledik. Kral 
yolu boyunca ilerledik ve kızıl akbaba gözleme şansı bulduk. 
Yol boyunca kızılçam ormanları ve tipik Akdeniz bitki örtüsü 
elemanlarını gördük. Öğleden sonra ise yaban keçisi 
gözlemledik.

 


