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26.06.2011 PAZAR 
IDE-4’e 12 saatlik uzun bir yolculuktan sonra geldik. 

Otele sabah 7.30’da ulaştığımızda erken gelen yorgun 
arkadaşlarla karşılaştık. İlk isteğimiz duş alıp biraz 
dinlenmekti Ancak bu mümkün olmadı. Saat 10.30 civarında 
IDE–4 eğitimcileriyle tanıştık. Ancak çeşitli nedenlerden yine 
odalara geçip dinlenme şansını yakalayamadık. Öğle 
yemeğinde ekip toplandı.  

Saat 14.00 civarında meteoroloji istasyonunda 
meteorolojik ölçüm aletleri, ölçüm şekilleri ve küresel 
ısınma ile ilgili bilgilendirildik. Bu bizim için verimli bir 
etkinlikti..Meteorolojideki yeni gelişmeler ve teknik 
ölçümleri yakından görme şansım oldu. Derslerde iklim ve 
hava durumu konusunda öğrencilerime daha gerçekçi 
örnekler verebileceğimi düşünüyorum. 

Saat 16.00 civarında Ayazmana’daydık, tanışma faslı 
burada gerçekleşti. Öğle yemeğinde tanışma anlamında 
gerçekleşmeyen beklentilerimiz burada fazlasıyla karşılandı. 
Hoş bir tanışma faslı gerçekleşti. 

Saat 17.00’de Ayazma amfi tiyatroda böceklerle ilgili bir 
bilgilendirme gerçekleşti. Güneşin altında uzun bir konuşma 
oldu. Saat 19.00 civarında Akşam yemeğindeydik. Güzel bir 
yemekti.  

  
27.06.2011 PAZARTESİ  
Sabah 9.00’da otelde kalan arkadaşlarla beraber 

Gölcük’e hareket ettik, yol üzerindeki gül bahçelerinden 
birine inip, oradaki çalışanlardan gül hakkında bilgi aldık. 
Isparta dışındanda gelen arkadaşlar ilk defa gül bahçesi 
gördüler. Gölcükle ulaştığımızda ilk olarak obalara ayrıldık( 
toplam 4 oba)bizim oba 6 kişi olmak üzere Anadolu Parsı 
obası ismini aldık. Bize dürbün dağıtıldı ve kısa bir 
bilgilendirmeden sonra göle yakın bir tepeye foto kapandan 
yabani hayvanları görmeye gittik, ancak kapana yakalanan 
hayvan göremedik. Öğlen yemeğinden sonra Çevre İl 
Müdürü Tayfun Bey ve Şube Müdürü Sema Hanım Gölcük 
Tabiat Parkı hakkında bilgi verdi. Daha sonra Orman 
Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Yasin Karatepe hocamız 
ormandaki bitkiler, ağaçlar hakkında bilgi verdi. Drama dersi 
olarak Filiz Hocamız bir ağaca sarılarak onunla konuşmamızı 
sarılmamızı ve ağacın duygularını anlamamızı ve bunu resim 
olarak ortaya koymamızı istedi ve güzel bir etkinlik oldu. En 
son olarak Prof. Dr. Muhittin Görmüş hocamız tarafından 
Jeoloji ve Taşlar hakkında bilgi aldık. Gölcük’e atılan bir taşın 
gölün dibine düşmediğini yüzeyde kaldığını gördük ve bu 
çok ilginç geldi. Gün bitiminde Isparta’ya döndük.  

 
28.06.2011 SALI 
Salı günü sabah 8.30 gibi çıktık Süleyman Demirel 

Üniversitesinin Orman Mühendisliği bölümünü gezdik. 
Oğuzhan hocamız orada böcekler hakkında bilgi verdi. 

Başka bir hocamız da bitkiler hakkında bilgi verdi. Daha 
sonrada hayvanlar hakkında bilgi verdi. Belli bir süre serbest 
kaldık. Ve yola çıktık. Eğridir’de Akpınar mesire yerinde öğle 
yemeği yedik. Yazılı kanyona çadır kampına gitmek üzere 
yola çıktık. Hocalarımız yollarda dağ keçilerini bizlere 
gösterdiler. Onları belli bir süre izledik. Çok güzellerdi.  
Çadır kampı ise daha da güzel bir şeydi. Doğayla iç içeydik. 
Hocalarımız çadırları nasıl kuracağımızı ve güvenlik için 
neler yapmamız gerektiğini anlattı. Akşam yemeğini 
kendimiz hazırladık. Yemekten sonra katılımcı arkadaşlarla 
oyunlar oynayıp eğlendik gün çok çabuk bitmişti. 

 
29.06.2011 ÇARŞAMBA 
Sabah 6.30 seher yürüyüşü yapılarak Alabalık tesislerine 

gittik. 9.00’da kahvaltı yapılarak gruplara ayrıldık. Oyunlar 
oynadık. Daha sonra baskı tişört etkinliği yaparak 
tişörtlerimize hayvan figürleri resmettik. Öğleden sonra 
eğitmenlerimiz Aromatik bitkiler ve Yaban hayvanları 
hakkında bilgiler verdiler. Akşam yemeğinde mangal yaptık. 
Daha sonra eğitmenlerimiz ilk yardım konusunda bilgi aldık. 
Doğa belgeseli izledik. 

 
30.06.2011 PERŞEMBE 
Sabah 6.30’da kalkılarak seher yürüyüşü yapıldı, yazılı 

kanyonun kaynağına doğru gittik. Kahvaltı sonrası 
çadırlarımızı topladık Sütçüler Adada’ya gidilerek antik kent 
hakkında bilgi verildi. Daha sonra Aksu zindan mağarasında 
gittik, oranın özelliklerini öğrendik.  Daha sonra yola 
çıkılarak Eğridir’deki otele geldik. Kalacağımız yerler 
gösterilerek akşam yemeği için hazırlanıp yemeğe gittik. 
Daha sonra il Orman Müdürlüğünden gelen yetkilerden 
bilgiler edindik.  

 
01.07.2011 CUMA 
Sabah 8.30 da kahvaltı yapılarak güne başlandı. Yrd. 

Doç.Dr. Erol Kesici tarafından göl kenarında göl ekolojisi 
üzerine eğitim yapıldı ve gerekli sorular cevaplandırılarak 
merak edilenler öğrenildi. Daha sonra Kovada gölüne 
gidilerek Kovada Gölü Milli Parkı hakkında bilgiler alınarak 
patika yollardan seyir terasına gidildi. Göl seyredilerek ve 
gölün durumu hakkında bilgiler alındı. Kovada gölü hakkına 
yorumlar yapıldı. Görevliler bilgi verdikten sonra Yukarı 
Gökdere Mesirelik alanına yemek yenilerek eğitmenler 
tarafından harita okuma teknikleri ve orman üzerinde 
yapılan çalışmaların harita üzerinde belirtildiğini ayrıca 
kovada milli parkı ile buraya komşu olan köylüler arasında 
geçen çatışmalar ve bu çatışma ortamının nasıl sakinleştiği 
hakkında bilgiler verildi. Daha sonra Boyalı köyüne hareket 
ederek kuş gözlemi yapıldı. Güzel bir akşam yemeğinden 
sonra drama etkinliği ile günü tamamladık. 


