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26.06.2011 PAZAR 
Saat 10.00’da Isparta merkezindeki Bolat Otel’de IDE 

katılımcıları toplandı. Daha sonra gerekli evrakların 
verilmesiyle kayıt işlemi yapıldı. Daha sonra Açıktım 
restauranta gidilerek öğle yemeği yenildi. Öğle yemeğinin 
ardından iklim ve hava olaylarını tanımak için Isparta 
Meteoroloji istasyonuna hareket edildi. Alan Uzman 
Meterolog Hasan Hüseyin Aksu tarafından metoroji 
gözlemlerinin günümüzde ve öncesinde nasıl yapıldığıyla 
ilgili bilgi verildi. Sonra Meteoroloji Uzmanıyla beraber 
deney yapıldı. Uluslararası gözlem yöntemi olan ve günde 
iki kez gündüz ve gece 2.30’da gerçekleştirilen rutin ve 
savaş halleri dışında zorunlu olan balon bırakma deneyi 
yapıldı. Daha sonra meteoroloji binasına girerek Türkyede’ki 
hava olaylarını canlı olarak izledik. Buradan ayrıldıktan 
sonra yeni eğitim alanımız Ayazmana mesireliğine geçildi. 
Tanışma etkinliği doğadan seçilen bir varlığın isimi ile kendi 
ismimizi özdeşleştirerek yapıldı. Ayazmana mesireliği Amfi 
tiyatroda eğitmen Prof. Dr. Mustafa Avcı tarafından 
böcekleri fark etme etkinliği yapıldı. Ayazmana mesireliği 
hakkında verilen bilgilerin ardından akşam yemeği için şehir 
merkezine Açıktım Restauranta geçildi.  

 
27.06.2011 PAZARTESİ 
Saat 7.30’da Bolat Otelde Yapılan kahvaltı sonrasında 

saat 9.00 sıralarında ‘Kuş ve Doğa Gözlemi Eğitimi ’ için 
Gölcük Tabiat Parkı’na hareket edildi. İlk olarak eğitmenler 
tarafından katılımcılar obalara ayrıldı. İlk yapılan plana göre 
obalar göl çevresinde gezi yapılarak devam edildi. Daha 
sonra Püren Ova mevkiinde Fotokapanlar ziyaret edildi. 
Foto kapanları ziyaret ettikten sonra geriye dönüş yolu 
başladı. Bir süre sonra Tabiat parkı içindeki DSİ tesislerine 
gelindi burada öğle yemeği yenildi. Öğle yemeğinin 
ardından Drama etkinliği yapıldı drama etkinliğinin konusu 
doğa ile bütünleşme idi. Dramadan sonra Prof. Dr. İdris 
OĞURLU yaban hayvanlarını görmeden hissedebilmek 
hakkında bilgi verdi. Bu etkinlikte domuz izleri, tavşan 
dışkıları, ağaçkakanların oluşturduğu delikler görüldü. 
Ardından Gölcük gölündeki batmayan taşlar etkinliğini 
tanıklık ettik. Ardından Isparta’ya dönüldü akşam yemeğinin 
ardından dinlenmeye çekildik.  

 
28.06.2011 SALI 
Bolat Otel’de yaptığımız kahvaltıdan sonra SDÜ Orman 

Fakültesi’ne ziyaret edildi. Herbaryum, Yaban Hayvanları 
Müzesini gezdik. Herbaryumun nasıl yapıldığı ilk nerede 
oluştuğu konusunda bilgi edindik. Gezimiz Yrd. Doç. Dr. 
Oğuzhan SARIKAYA böcekler hakkında verdiği bilgilerle 
devam ettik. Doğayı korumada biyolojik mücadelenin 
önemi hakkında bilgi verildi. Ardından Eğirdir, Akpınar seyir 
terasında “Doğamızı Tanıma ve Peyzaj Farkındalığı ” üzerine 
Doç. Dr. Atila Gül hocamızın dersiyle devam etti. 

Farkındalık, seçicilik, dikkat, peyzaj üzerine konuşuldu. 
Çeşitli bitkiler incelendi. Daha sonra Eğirdir Orman 
Fidanlığında ağaçlar ve fidanlar üzerine konuşuldu. Yrd. 
Doç. Dr. Yasin Karatepe ve Atila Gül hocamızın eşliğinde 
fidanlıktaki gezimiz bittikten sonra Yazılı Kanyon Tabiat 
Parkına hareket edildi. Hareket esnasında dağlarda 
durularak dağ keçisi gözlemlerinde bulunduk. Tespit 
ettiğimiz dağ keçilerini dürbünlerle izledik. Yolculuğumuzun 
bitiminde kanyona vardık. Kanyonda çadır kurulumu ve 
kamp teknikleri hakkında bilgiler verildi ve uygulaması 
yapıldı. Çadırlarımızı kurup ardından yemek yemek için 
çalışmalara başladık, dağıtılan erzaklarla grup 
arkadaşlarımızla yemek hazırladık. Gün sonunda grup 
arkadaşlarımızla çeşitli izcilik oyunları oynayıp eğlendik. 

 
29.06.2011 ÇARŞAMBA 
Su sesi eşliğindeki uykunun ardından düdük sesiyle saat 

6.00’da uyanıp kuş ve doğa gözlemi için seher yürüyüşüne 
çıktık. Yaban keçisi gözlemledik. Bunun ardından kahvaltı 
için geri döndük kendi hazırladığımız kahvaltımızı yaptıktan 
sonra hayvanları tanımak adına resim özellik ve isim 
şeklindeki oyunumuzu oynadık. Bu çalışmada çok eğlendik. 
Mücadelede kullanılan yöntemlerin anlatıldığı ve 
gösterildiği bilgilendirme çalışmasının ardından öğle yemeği 
yedik. Daha sonra Doç. Dr. Hüseyin Fakir hocamızın 
eşliğinde kısa bir yürüyüş yaparak çürümüş ağaç kabuk ve 
taşlar altındaki hayatları keşfettik. Doğadaki bitkileri, bitki 
yapılarını, yapıları ve kokuları sayesinde gruplamayı ve 
tanımayı öğrendik. Hayattaki canlıların farkındalığının 
artması için gözlemlemeler yaptık. Tatları, görünüşlerini 
tanıdık daha sonra akşam yemeği için odun topladık. 
Ateşimizi yakarak mangal hazırlığı yaptık, akşam 
yemeğimizin ardından ilk yardım eğitimini Yrd. Doç. Dr. 
Medet Korkmaz hocamız bize bilgiler verdi. İlk olarak 
koruma- bilgilendirme-kurtarma KBK konusunu model 
üzerinde gözlemledik ve öğrendik. Doğa belgeselini 
izleyerek günümüzü sonlandırdık.  

 
30.06.2011 PERŞEMBE 
Düdük sesiyle uyandıktan sonra, hazırlanıp seher 

yürüyüşüne çıktık. Yrd. Doç.Dr. Oğuzhan hocamız seher 
yürüyüşünde bilgiler verdi. Köylülerin eskiden kullandığı 
köprü geçişlerini gördük ve kahvaltı için kamp alanına 
döndük ve kahvaltıdan sonra hazırlandık, çadırları topladık, 
etrafı temizleyerek kamp alanından ayrıldık. Daha sonra 
antik adada kentini görmek için harekete geçtik. Antik 
Adada kentindeki keşfin ardından, Aksu’daki zindan 
mağarasına gittik. Zindan mağarasında yürüyüşün ardından 
öğle yemeği yedik ve Eğirdir’e doğru yola çıktık. Akşamüzeri 
Eğridir’deki otelimize yerleştik. 
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01.07.2011 CUMA 
Sabah 7.45 gibi Nafiz Yürekli Otelinde uyandık. Sabah 

8.30’da kahvaltıya başladık. Kahvaltımızı yaptığımız otel 
eğirdir otelinin kenarında manzaralı bir konuma sahipti. 
Bundan dolayı oldukça eğlenceli bir kahvaltı yaptık. Saat 
10.00 gibi göl kenarında Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici 
hocamızdan Eğiridir gölünün özellikleri ve kirlilik sebepleri 
hakkında bilgi aldık. Bu bilgilerde Eğirdir gölünün birçok 
canlı türü tehlike altında olduğu ve bu tehlikeye çözüm 
bulunmaması takdirde, gölün biyolojik çöle döneceğini 
söyledi. Ayrıca Eğirdir ile Kovada göllerinin Kovada kanalı ile 
bağlandığını ve bu kanalın elma bahçeleri ve soğuk hava 
depoları tarafından kirletildiği ve bu kanal yoluyla bütün bu 
kirliliklerin kovada gölünde biriktiğini ifade etti. Buradan 
sonra saat 12 gibi kovada Milli Parkına hareket ettik. 
Kovada Milli Parkında canlıları inceledik ayrıca Kovada 
gölünün ne kadar kirli olduğunun ve kirliliğinin sebepleri ve 
çözüm yolları hakkında bilgiler edindik. Daha sonra Yukarı 
Gökdere Köyü yolunda öğle yemeği yedik. Yemeğimiz 
oldukça lezzetli idi. Ayrıca yemekten sonra içilen bitki çayı 

ve yenilen kirazın tadı damağımızda kaldı. Yemekten sonra 
vakit kaybetmeden Boyalı’ya doğru hareket ettik. Boyalıda 
çeşitli türlerdeki kuşları gözlemledik. Boyalı da 
gözlemlediğimiz kuşların sayısı ve türü oldukça azdı çünkü 
kuşların göç mevsiminde değildik. Boyalıdan sonra 
Eğridir’de adada bulunan bir restauranta geçtik. Yemekten 
sonra otelimize gittik. Kısa bir dinlenmeden sonra, toplantı 
odasında drama etkinliği başladı. Kendimizi kırmızlı başlıklı 
kız masalındaki kurt yerine koyduk ve kurdun hikâyesini 
dinledik. Daha sonra tartıştık. Tartışmadan sonra herkes 
odalarında geçti. Böylece uzun ve eğlenceli bir günümüz 
daha geçmiş oldu.  

 
02.07.2011 CUMARTESİ 
Cumartesi günü itibariyle eğitimimiz sona erdi. Bize 

teslim edilen dürbünleri iade ettik. Anketlerimizi doldurduk, 
günlüklerimizi ve raporlarımızı teslim ettik. Eğitmenlerimizle 
vedalaşıp ayrıldık. 

 


