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13.09.2011 SALI 
Sabah saatlerinde kayıtla ilgili işlemler başladı. Kayıt 

sonrası öğle yemeğine geçildi. Yemek sonrası Isparta 
Meteoroloji istasyonuna gidildi. İstasyonda Dr. Hasan 
Hüseyin AKSU bizlere meteoroloji hakkında bilgiler verdi. İlk 
önce hocamız, eski ölçüm aletlerini tanıtıp, sonrasında yeni 
ölçüm aletlerini tanıttı. İstasyonda balon rasatı tanıtıldı. Ve 
bir deneme gerçekleştirildi. İstasyondan ayrılıp Ayazmana 
mesire alanına geçildi. Drama ile tanışma etkinliği 
gerçekleştirildi. Etkinlik sonrasında entomolog hocamız 
böcekler hakkında bilgiler verdi. Akşam yemeğinden sonra 
otele dönüp, Isparta’nın tanıtımı ve yapılacak doğa eğitimi 
hakkında sunumlar izlendi. 

 
14.09.2011 ÇARŞAMBA 
Sabah erkenden kalkıldı. Gölcük Tabiat Parkına hareket 

edildi. Burada gruplar oluşturuldu. Tabiat parkı içinde 
dürbünler eşliğinde yaban hayatını incelemeye başlandı. 
Daha sonra Prof. Dr. İdris OĞURLU hocamız tabiat parkı 
hakkında bizlere bilgiler verdi. Buradan yürüyüşe devam 
edildi. Yürüyüş sırasında rastlanan dışkı, tüy, ayak izi gibi 
belirtilerle hangi hayvana ait olduğu hakkında yorumlar 
yapıldı. Park içinde öğle yemeği yendikten sonra, farklı 
ekosistemler ve sentezlenmesi ile ilgili çeşitli bilgiler verildi. 
Daha sonra Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız bizlere 
pomza taşını tanıttı ve bunu göl kenarında deneyerek 
batmadığını gösterdi. Isparta’ya dönülerek akşam yemeği 
yenildi. Sonrasında kuş ve doğa fotoğrafçılığı hakkında 
sunumlar izlendi.  

 
15.09.2011 PERŞEMBE 
Sabah kahvaltı sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi 

Orman Fakültesi ziyaret edildi. Hocalarımız bizleri böcekler 
hakkında bilgilendirdikten sonra, herbaryuma geçip, 
buranın tanımı ve nasıl materyal bitki kurutmaları 
oluşturulduğunu anlattı. Ardından yaban hayvanlarının 
örneklerinin sergilendiği bir bölümde, doldurulmuş 
hayvanların tanıtımı yapıldı. Üniversitenin ardından bizleri 
büyüleyen, çok güzel manzaraya sahip bir yere, Eğirdir 
Akpınar seyir terasına geçildi. Eşsiz manzara eşliğinde bir 
yandan yemeğimizi yedik, bir yandan da Doç. Dr. Atilla GÜL 
hocamız doğamızı tanımak ve peyzaj farkındalığı ile ilgili 
bilgilendirmeler yaptı. Manzarayı ardımızda bırakıp, Eğirdir 
orman fidanlığına geçip, hangi fidanların yetiştirildiğini, 
peyzaj çalışmalarında hangi bitkilerin kullanıldığını öğrendik. 
Buradan hareketle heyecanla beklediğimiz kamp hayatına 
ilk adımımızı attık. Yasin hocamız kamp malzemelerinin 
nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Kamp 

kurumuna geçtik. Kamp kurumundan sonra akşam yemek 
yarışması düzenlendi. Yemek yarışmasında bizim obamız 
kazandı.  

 
16.09.2011 CUMA 
Sabah kahvaltı sonrası Kovada gölüne gidilerek kuş 

gözlemi yapıldı. Doğa yürüyüşü esnasında yine hocalarımız 
alanları ile ilgili bize değerli bilgiler verdiler. Ardından Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’na geçilerek kanyon hakkında bilgiler 
aldık. Kanyonun eşsiz manzarasını görmek için yapılan 
kanyon gezisi sonrası öğle yemeği yenildi. Ardından drama 
etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte herkes kendisine bir ağaç 
bulup sarılarak kendisiyle ağaç arasında bir iletişim kurmaya 
çalıştı. Güzel bir etkinlikti. Daha sonra Müezzinler Yaban 
keçisi sahasına gidildi. Burada Yaban keçisi gözlemi yapıldı. 
Herkes Yaban keçisi görmüş olmanın mutluluğu ile kamp 
alanına döndük.  

 
17.09.2011 CUMARTESİ 
Sabah yürüyüşü yapıldıktan sonra kahvaltıya geçildi. 

Kahvaltıdan sonra Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma alanına 
gidildi. Koca kasnak meşesi hakkında hocalarımız 
bilgilendirmeler yaptı. Daha sonra kamp alanına dönülerek 
oryantiring çalışması için GPS ve pusulalar dağıtıldı. Güzel 
bir etkinlikti. Daha sonra kamp alanımızı toparlayarak 
Eğirdir’e doğru hareket ettik. 

 
18.09.2011 PAZAR 
Sabah erkenden saat 6.45 de kalkıldı. Daha sonra Boyalı 

kuş gözlem alanında gözlemler yapıldı. Gözlem sırasında 
alanda gri balıkçıl, karabatak, yalıçapkını gibi kuşlar görüldü. 
Otele gelinerek kahvaltı yapıldı. Kahvaltıdan sonra Yrd. Doç. 
Dr. Erol KESİCİ hocamız Eğirdir ve Kovada gölleri hakkında 
bilgiler verdi. Öğle yemeğinin ardından Zindan Mağarasına 
hareket edildi. Mağara adeta büyüleyici bir güzelliğe sahipti. 
Gökhan CENGİZ hocamız önden giderek bizlere rehberlik 
yaptı. Zindan mağarasından sonra otelimize döndük, otelde 
tişört baskı etkinliği gerçekleştirildi. Güzel bir günün 
ardından odalarımıza çekildik. 

 
19.09.2011 PAZARTESİ 
Son günün vermiş olduğu üzüntü içinde hocalarımızla 

birlikte kahvaltı yapıldı. Ardından röportaj ve anket kısmına 
geçildi. Otelden ayrılarak Isparta’ya hareket edildi. 
Otogarda duygusal bir vedalaşma sonunda, iyi dileklerle 
ayrılındı.

 


