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13.09.2011 SALI 
Sabah tanışmalar ve otele yerleşmeden sonra ilk 

durağımız olan meteoroloji istasyonuna gittik. Burada 
atmosfer gözlemleri için yapılan çalışmaların aletli veya 
gözle gerçekleştirildiğini öğrenmiş olduk. Termograf, 
hidrograf, gradyan, aktingraf gibi kavramları, toprak ısısının 
nasıl ölçüldüğünü uzmanımız tarafından yerinde gözlemiş 
olduk. Meteoroloji gözlemleri için bırakılan balonu 
inceledik. meteoroloji uçağı diye bir şey olmadığını 
öğrendik. Daha sonra Hatice BAYRAK hocamız bizlere drama 
ile tanışma etkinliği yaptırdı. Ardından Prof. Dr. Mustafa 
AVCI böcekleri fark etmek başlığında böcekleri tanıttı.  

 
14.09.2011 ÇARŞAMBA 
Projenin ikinci gününde Gölcük Tabiat Parkı’na gidildi. 

Gölcük Tabiat Parkı krater bir göl olduğunu öğrendik, daha 
sonra göl etrafında gruplar halinde yürüyüşler yapıldı. Kuş 
türlerinden alakarga, ispinoz, benekli sinekkapan gözlemleri 
yapıldı. Yaban hayvanlarının izleri gözlemlenerek tahminler 
yapıldı. Bunlar porsuk, yaban domuzu idi. Ayrıca dışkıları, 
kozalakları kemirme çeşitleri hakkında bilgi verildi. Yürüyüş 
sırasında ayrıca yaban atları görüldü. Sürüngenlerden ise, 
yeşil keler gözlendi. Daha sonra korunan alanlar hakkında 
bilgi verildi. Ülkemizde Korunan Alanlar, Milli Parklar, Tabiat 
Parkları, Tabiatı Korunma Alanları idi. Öğleden sonra Prof. 
Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız, kaya çeşitleri olan, magma, 
çökel ve başkalaşım kayaları hakkında bilgiler verdi. Daha 
sonra Gölcük gölü hakkında bilgiler verdi. Gölcük gölü, 
andezit taşı içindeki mika minerallerinin ayrışmasıyla oluşan 
bir göldür. Ardından Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE hocamız, 
parkı ekolojik açıdan incelediğimizde, akasya, karaçam, 
sarıçam, söğüt, dişbudak ve meşe meşcerelerini bizlere 
gösterdi. Ve bir gün böyle bitti.  

 
15.09.2011 PERŞEMBE 
Sabah öğretmenevinin önünde toplanıldıktan sonra 

otobüsümüze binip, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 
Fakültesine ziyaret için hareket ettik. Fakülte’ye varmadan 
önce ziraat alanında 1955’lerde Bulgaristan’dan getirilen 
Isparta gülünün tanıtımı yapıldı. Daha sonra Orman 
Fakültesi’nin Entomoloji Müzesi’nde Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan 
SARIKAYA hocamız böcekler hakkında bilgi verdi. Nasıl 
öldürülüp, nasıl saklandığı hakkında bilgiler verdi. 
Böceklerden kabuk böceği, çam kese böceği, geyik böceği 
ve teke böceğini anlattı. Apollo kelebeğinin ise ülkemize ait 
endemik bir tür olduğunu anlattı. Buradan herbaryuma 
geçtik. Doç. Dr. Hüseyin FAKİR hocamız bizlere bitkilerin 
nasıl preslendiğini, dolaplarda nasıl muhafaza edildiğin 
anlattı. Buradan Eğirdir’e doğru hareket ettik. Eğirdir’de 
Akpınar seyir terasında Doç. Dr. Atilla GÜL hocamız bizlere 
peyzaj farkındalığını anlattı. Ardından Yrd. Doç. Dr. Yasin 
KARATEPE hocamız kermes meşesi, saçlı meşe, mazı meşesi, 

tespih çalısı, pırnal çalısı, ardıç, patlangıç, ahlat, melengiç, 
gibi türler hakkında bizlere bilgi verdi. Buradan Eğirdir 
orman fidanlığına geçildi. Eğirdir orman fidanlığında, 
fidanlar hakkında bilgiler alındı. Fidanlıktan sonra Kocapınar 
mesire alanına gidildi. Orada kamp hakkında bilgiler 
verildikten sonra kamp kuruldu. Ardından yemek yarışması 
yapıldı. Akşamın ilerleyen saatlerinde Yrd. Doç. Dr. Medet 
KORKMAZ hocamız bizlere ilk yardım hakkında bilgiler verdi.  

 
16.09. 2011 CUMA 
Sabah çok erken kalkıldı ve Kovada Gölü Milli Parkına 

doğru hareket edildi. Kovada gölü tektonik bir göl, alivyonal 
yapıda bir göl. Buradaki kuş gözleminde sakarmeke, bahri 
ve batağan gibi kuşlar görüldü. Halkalama hakkında bilgiler 
verildi. Daha sonra Yazılı Kanyon Tabiat Parkına doğru 
hareket edildi. Burada yürüyüş sırasında park hakkında 
bilgiler verildi. Parkın yapısı kireç taşı, genellikle negatif 
eğimli, bitkilerden ise; çınar, kızılağaç, kızılçam gibi bitkiler 
ve yöreye ait globoria adlı endemik bir tür bulunmaktaydı. 
Yürüyüş sırasında Oğuzhan hocamız böceklerle mücadele ve 
orman yangınları hakkında bilgiler verdi. Akşamüzeri ise, 
yaban keçisi gözlemi yapıldı ve kamp alanına geri dönüldü.  

 
17.09. 2011 CUMARTESİ 
Sabah erkenden kamp çevresinde seher yürüyüşü 

yapıldı. Ardından Kasnak Meşesi Tabiatı koruma alanına 
gidildi. Burada Hüseyin FAKİR hocamız, tıbbi aromatik bitki 
olarak kullanılan bitkilerin özellikleri hakkında bilgiler verdi. 
Bunlar genellikle sürgünleri dört köşeli, eterik yağ bezleri 
olan, aromatik kokulu, tüysü yaprakları olan, alkoloitler ve 
sekonder metobolitlerdir. İlk kalp ilacı, deniz üzümü alman 
jeolog tarafından bulunmuştur. Burada boylu ardıç, sedir, 
akçaağaç, dişbudak, kasnak meşesi gibi türler görüldü. 
Ardından kamp alanına geçildi, burada eşleştirme oyunu ve 
tişört baskı etkinliği yapıldı.  

 
18.09.2011 PAZAR 
Sabah erkenden kuş gözlemi için Boyalı’ya gidildi. 

Burada kuş gözlemi yapıldı. Kuş gözleminde yalıçapkını, 
erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, su tavuğu, sakarmeke, cılıbıt, 
karabatak gözlemlendi. Daha sonra otelimize geçildi burada 
kırmızı başlıklı kız ile kurt etkinliği yapıldı. Ardından Yrd. 
Doç. Dr. Erol Kesici Hocamız göl kenarında Eğirdir Gölü 
ekolojisi ve problemleri hakkında bilgiler verdi. Buradan 
Aksu Zindan Mağarasına giderek mağara gezildi. Ardından 
otele geri dönüldü. 

19.09. 2011 PAZARTESİ 
Sabah eşyalar toplandı. Ardından kahvaltı yapıldı. Daha 

sonra IDE’ ye katılma nedenlerimiz, kazanımlarımız ve 
önerilerimize yönelik anket ve röportajlar yapıldı. Isparta’ya 
hareket edilerek vedalaşma merasimi gerçekleştirildi. 


