
IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

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

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ   |   2011-HAZİRAN EĞİTİMİ 
ŞAHİN OBASI 

 
26.06.2011 PAZAR 
İlk gün hayatımızda ilk defa bir meteoroloji balonunun 

hazırlanması, meteorolojide orada kullanılan araç ve 
gereçler arasında bilgiler aldık. Daha sonra ilk drama 
etkinliğimiz tanışma etkinliği idi. İsmimizin baş harfi ile 
başlayan doğa sıfatı ile birbirimizi tanımaya çalıştık. Bu 
drama etkinliğinde Filiz Ünal hocamız bize yardımcı oldu. 
Daha sonra Prof. Dr. Mustafa Avcı hocamız “Böcekleri 
Tanıyalım” etkinliğinde verdiği bilgiler oldukça etkiliydi.  

Daha sonra akşam yemeğine geçildi. Akşam yemeğinin 
ardından otele dinlenmeye geçtik. 

 
27. 06. 2011 PAZARTESİ 
Sabah 07.00 civarlarında uyandık, kahvaltı ve 

toplanmadan sonra yola çıktık. Yolda gül bahçesinde 
çalışanlar ile kısa bir görüşmeden sonra Gölcük Tabiat 
Parkı’na gittik. Kısa bir bilgilendirme toplantısından sonra 
dürbünler dağıtıldı. Daha sonra obalara ayrılarak, yürüyüşe 
çıktık. Yürüyüşün sonunda Püren ovaya geldik, burada foto 
kapanların olduğu alanda bilgilendirme yapıldı. Bu 
çalışmada proje ekibi arkadaşlar çok güzel çalışıyorlardı. 
Yaptığı çalışmalarda Türk Bilim hayatına ve literatüre çok 
güzel ve değerli katkılar sağlayacak kişilerdi. Ekoloji ve 
jeoloji alanındaki hocalarımızın verdiği bilgilendirme ayrıca 
Prof. Dr. İdris Oğurlu hocanın verdiği yaban hayatı bilgileri 
çok değerliydi. Buradan sonra Isparta’ya geri dönüldü. 

 
28.06.2011 SALI 
Sabah kahvaltı sonrasında Orman Fakültesini ziyaret 

ettik, burada entomoloji ve herbaryum laboratuarlarını 
gezdik. Türlerin yakalanması ve özellikleri hakkında faydalı 
bilgiler aldık. Ardından saat 12 gibi peyzaj bitkilerinin 
olduğu bir alana gittik. Fidan yetiştirme ve peyzaj hakkında 
bilgiler aldık. Arkasından Eğirdir’e hareket ettik. Eğridir’de 
Akpınar mesire alanında ekoloji ve orman peyzajı hakkında 
hocalarımızdan bilgiler edindik. Akşamüstüne doğru Yaban 
Keçisi gözlemi için Yazılı Kanyon Tabiat Parkına hareket 
ettik. Yaklaşık 2.30 saat aradan sonra yaban keçisini gördük 
bu kadar heyecanlı ve güzel olabileceğini düşünmemiştik. 
Herkese ve ekibe teşekkür ederiz. Yaban keçisini 
gözlemledikten sonra kamp alanına geldik, burada çadır ve 
mutfak eşyaları teslim aldık. Obalarımızı topladık. Oba 
arkadaşlarımız ve proje ekibi ile beraber kamp alanında 
çadırlarımızı kurduk. İlk defa hayatında çadır kuran 
arkadaşlar vardı. Kampı kurduktan sonra akşam yemeğini 
hazırladık. Yemeğimizi yiyip dinlenmeye çekildik. 

29.06.2011 ÇARŞAMBA 
Sabah Gökhan hocamızın düdüğü ile uyandık. Nasıl 

olduğunu anlamadık çünkü çoğumuzun ilk kamp günüydü. 
Kısa bir doğa yürüyüşünün ardından kahvaltıyı iple 
çekiyorduk. Kamp alanına vardığımızda herkesin yüzünde 
mutluluk okunuyordu. Kahvaltıdan sonra  Doç. Dr. Hüseyin 
Fakir hocamızla yaptığımız ders şifalı bitkileri tanımamız 
açısından önemliydi. Daha sonra kanyon boyunca yürüyüş 
yaptık.  Artık akşam olmuştu. Yemeğimizi obaca hazırlayıp, 
hep beraber yedik. 

 
30. 06. 2011 PERŞEMBE 
Sabah erkenden Gökhan hocamızın düdüğü 

duyduğumuz ilk sesti. Artık herkes biraz aşina olmuştu bu 
sese. Yine seher yürüyüşü için koyulduk yola. Kahvaltı için 
ateşler yandı. Kahvaltıdan sonra kamp alanını topladık. 
Alanı temizledik sonra alandan ayrıldık. Daha sonra Adada 
antik kentine geçildi. Burası ilgi çekici bir alandı. Daha sonra 
buradan zindan mağarasına geçildi. Mağarada gördüğümüz 
şekiller çok ilginçti. Zindan mağarasından sonra öğle yemeği 
yedik. Daha sonra Eğirdir’e hareket edildi. Otelimize 
yerleştik. 

 
01.07. 2011 CUMA 
Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra, seher yürüyüşü için 

yürüyerek altınkum sahiline inerek burada Yrd. Doç. Dr. Erol 
Kesici hocamız tarafından Eğirdir ve Kovada göllerinin 
ekolojik sorunları hakkında çok değerli bilgiler aldık. 
Arkasından Kovada Gölüne gittik. Burada Kovada’nın 
sorunlarını ve ekolojik yapısını yerinde görüp inceledik.  
Daha sonra Kocapınar mesire alanında öğle yemeğimizi 
yedik. Arkasından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eker hocamız 
tarafından pusula, yön bulma, GPS hakkında bilgiler aldık. 
Daha sonra Doç. Dr. Hasan Alkan hocamız orman köylüsü ve 
sorunları hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Boyalı sazlığına 
giderek kuş gözlemleri yaptık. Burada bahri, sakarmeke, 
erguvani balıkçı, orman düdükçünü, su kaplumbağasını 
gözlemledik. Buradan akşam yemeği için Nis adasına geçtik.  

 
02.07. 2011 CUMARTESİ 
Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra, odalarımızdaki 

eşyalarımızı toparladık. Otelin lobisinde eğitmenlerimizin 
verdiği anketleri doldurduk, daha sonra hazırladığımız 
günlükler, kişisel raporları teslim ettik. Yapılan röportajların 
ardından vedalaşarak Isparta’ya geldik ve ayrıldık. 

 


