
IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 
TÜBİTAK 4004   |   http://ide.sdu.edu.tr 

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ   |   2010-EYLÜL EĞİTİMİ 
YALIÇAPKINI OBASI 

 
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 
Bugünkü konumuz Isparta’nın jeolojik yapısını tanıma 

Muhittin hocamız bize Gölcük de eşlik etti ve bizi 
bilgilendirdi. Dünyanın nasıl oluştuğunu bize anlattı. Kaya 
çeşitlerini ve çökelme, mağma, başkalaşım kaya çeşitlerini 
anlattı. Taşların şeklinin onları tanıma da önemli olduğunu 
anladım. Isparta da kireç taşının yoğun olarak bulunduğunu 
öğrendim. Kimyasal kayaların üzerine asit döküldüğü zaman 
köpürdüğünü öğrendik. Gölcük gölü bir kaldera (maar) gölü 
olduğunu öğrendik. Göl kenarına giderek orada 
öğrendiğimiz taş çeşitlerini göle attık pomza taşı yüzerken 
diğer taşlar dibe battı. Yasin KARATEPE hocamızla da kızıl 
çamlar hakkın da bilgi aldık Akdeniz ekolojisinin doğal 
türüdür ve yangın sırasın da kozalaklarını kapatır yangından 
sonra kozalaklarını açar ve doğal olarak çoğalır. Türkiye de 
18 tane meşe türü olduğunu ve Isparta da koruma altın da 
olan kasnak meşesinin olduğunu öğrendim. 

 
21.09.20010 
Güne biraz erken başladık. Seher yürüyüşü için obalar 

olarak birer bölgeye hakim hocalar eşliğinde ayrılarak 
gözlemler yaptık. Etraftaki hayvan ve bitki türlerini gözlem 
yolu ile tespit edip gözlemlediğimiz canlıları kitaptan da 
inceledik.  

Alakarga göl kenarı kavak ağaçları üzerinde ve bir kara 
kaplumbağası tepelik bir alanda sabahın erken saatinde 
uyuyor madundaydı. Toprakta kemirgenlerin açtığı çukur, 
delik ve eşintiler gözlemlendi. Yol kenarında kaya sansarı 
dışkısı ve içerisindeki meyve kalıntılarını gözlemledik. Ve 
hem otçul hem de etçil olduğunu öğrendik. Kızılkuyruklu 
örümcek kuşu, toygar, kaya çintisi, ispinoz, büyük baştan 
kara, halkalı kumru, sıvacı kuşu, batağan, tepeli pakta, kara 
tavuk keten kuşu, çizgili ötleğen, sinekkapan gibi kuş türleri 
gözleme şansı bulduk. Muhteşem göl manzarasını ve pilav 
tepeyi izledik. Toprak üzerinde yaban domuzu, tavşan, 
sansar, köpek ve kedi ayak izlerine rastladık ve bu izler 
hakkında bilgiler aldık. Karınca yuvasından yön bulmayı 
öğrendik. Daha sonra kamp alanına dönerek kahvaltımızı 
yaptık. Öğleden sonra botanik hocamız Hüseyin FAKİR ile 
sahayı dolaşarak orada bulunan bitki türleri (flora) hakkında 
bilgiler edindik. Bu sayede artık bitkileri ayırt edebiliyorum. 
Akşam temel ilk yardım eğitimini uygulamalı olarak Medet 
hocamızdan aldık. Bu sayede sınıflarımızda ani bir durum 
karşısında nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik.  

22.09.2010 
Sabah erkenden kalkıp kahvaltı yaptık daha sonra çadır 

kampını topladık. Etrafı temizledikten sonra SDÜ Orman 
fakültesine geçildi. Entomoloji ve yaban hayatı 
laboratuarlarını gezdik. Laboratuardaki türler hakkında 
hocalarımız bizlere bilgiler aktardı. Orman Fakültesi dekanı 
bizleri makamında ağırladı. Daha sonra Eğirdir’ e geçtik. 
Akpınar mesirelik alanında eğirdir gölü ve çevresi hakkında 
bilgiler verildi. Peyzaj ve farkındalık konulu eğitim verildi. 
Akşam Eğirdir ve çevresi hakkında teorik bilgiler sunu olarak 
aktarıldı. Küresel iklim değişikliği ve orman kanunları 
hakkında bilgilendirildik. Kuş gözlemleri ve fotoğrafçılık 
hakkında da sunular yapıldı. 

 
23.09.2010 
Sabah kahvaltıdan sonra fidanlığa gidildi ve burada ardıç 

ve sedirlerin nasıl çimlendiği hakkında bilgilendirildik. Ekim 
ve yetiştirme için gerekli koşulları öğrendik.  Daha sonra 
Kovada gölü ve çevresine geçtik. Hasan hocamız Kovada 
Gölü Milli parkını ve yaşadığı sorunları sosyoekonomisini 
detaylı şekilde anlattı. Şengül hocamız bölgede yaşayan 
canlılar ve yaşam koşulları hakkında bilgiler verildi. Bu 
alanın flora ve faunasını öğrendik. Göl kenarında yürüyüş 
yaptık alandaki bitkilerin hemen altında Latince ve Türkçe 
isimlerinin olması çok güzeldi. Manzara seyir noktasından 
sakar mekeleri ve manzarayı izledik. Akşam Emrah hocamız 
yaban hayatı ve bu alan içerisinde teknolojinin 
kullanılmasını anlattı. Son olarak Halil hocamız ertesi gün 
gideceğimiz Yazılı Kanyon Tabiat Parkı hakkındaki sunuyu 
bizlerle paylaştı. Böylece alan hakkında genel bir bilgi sahibi 
olduk.  

 
24.09.2010 
Halil hocamız eşliğinde tabiat parkında yürüyüşe 

başladık. Hocamız bizlere Yazılı Kanyon Tabiat Parkının 
tarihi tarihte barındırdığı farklı kültürler ve ekolojik ve 
turistik değerleri anlatıldı. Sahada bulunan endemik bitkiler 
ve hayvanlar gözlemlenerek fotoğraflandı. Dört adet kızıl 
akbabayı havada özgürce süzülürken izledik. Faunası ve 
florası hakkında tek tek detaylı bilgiler verildi. 

Isparta doğa eğitiminin planlı, sistematik ve programlı 
olması akademisyenlerin eğitimi vermesi bana olumlu gelen 
başlıca unsurlar oldu.  

 Isparta’ yı sadece gülleri ile tanıyorduk ancak gittiğimiz 
tüm alanları eğitmenlerimiz tüm yönleri ile anlatınca birçok 
eşiz değer ve güzelliğe sahip olduğunun farkına vardık. Doğa 
eğitiminde yerinde gözlemleme yapılması çalışmayı daha da 
güzel ve eğlenceli kıldı. 


