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13.09. 2011 SALI 
Sabah erkenden otelimize gelip yerleştik. Yerleşim 

sonrası bizleri bekleyen rehberlerimizle tanıştık, anket ve 
kayıt işlemleri yapıldı. Kayıtlar bittikten sonra öğle 
yemeğine geçildi. Öğle yemeğinden sonra meteoroloji 
istasyonuna geçilerek orada Dr. Hasan Hüseyin AKSU 
hocamız bizlere eski ve yeni meteoroloji aletleri hakkında 
bilgiler verdi. Meteoroloji balonu uçurduk, bu balonun 
atmosferdeki bilgilerini büro ortamında bilgisayarda 
grafiksel olarak izledik. Daha sonra dışarıda bir halka 
oluşturarak hocamız bizlere küresel ısınma hakkında bilgiler 
verdi ve bilmediğimiz soruları hocamızdan öğrendik. 
Meteorolojiden ayrılıp Ayazmana mesire alanına geçildi. 
Burada Ayazma’nın soğuk suyunu içtikten sonra yukarıda 
drama ile tanışma etkinliği yapıldı. Drama etkinliği 
sonucunda herkes birbirinin ismini doğa lakabı ile biliyordu 
artık. Mesela Rakun Raşit, gibi. Bu drama etkinliği bittikten 
sonra Prof. Dr. Mustafa AVCI hocamız bize böcekler 
hakkında bilgiler verdi. Akşam yemeği için otele geçildi. 

 
14.09. 2011 ÇARŞAMBA 
Sabah erken kalkıp otobüsümüzle Gölcük Tabiat Parkı’na 

doğru hareket ettik.  Gölcük Tabiat Parkı’na vardığımızda, 
hocalarımız bizlere Gölcük hakkında bilgiler verdi. Sonra 
kura yöntemiyle obalara ayrıldık. Obalarımıza isim 
vermemizi söylediler. Bizde Isparta’da olduğumuz için ‘gül’ 
ismini verdik. Hocalarımızın bizlere dağıttığı dürbünler ile iki 
koldan gölü dolaşmaya başladık. Yürüyüş sırasında alakarga, 
ispinoz, kızıl şahin gibi kuşları gözlemledik. Ayrıca 
hocalarımız bizleri yaban hayvanlarını göremesekte onların 
belirtileri ile var olduklarını belirten gözlemler yaptırdılar. 
Bu gözlemlerde hayvanları dışkıları, ayak izleri ile tanımaya 
çalıştık. Yürüyüş bittiğinde bizlere hocalarımız Milli Park, 
Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı gibi 
konularda bilgiler verdi. Daha sonra Prof. Dr. Muhittin 
GÖRMÜŞ hocamız bizlere Gölcük Tabiat Parkı’nın jeolojik 
yapısı ve pomza taşı hakkında bililer verdi. Bunu göl 
kenarında uygulamalı olarak denedik. Daha sonra Yrd. Doç. 
Dr. Yasin KARATEPE hocamız bizlere Gölcük’ün ekolojisi 
hakkında bilgiler verdi.  Karaçam, akasya gibi meşcerelerini 
gezdirerek bizlere altlarındaki farklı ekosistemleri gösterdi.  

 
15.09.2011 PERŞEMBE 
Sabah uyanıp Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 

Fakültesi’ne doğru hareket ettik. Fakülte’ye varmadan önce 
bir gül bahçesinde durarak, Isparta gülü hakkında bilgiler 
verildi. Fakültede ilk önce entomoloji müzesi gezildi. 
Ardından herbaryum gezilerek buralarda bilgiler verildi. En 
son ise, yaban hayatı müzesinde bizlere daha önce yapılmış 
tahnit örnekleri hakkında bilgiler verildi. Orman 
Fakültesi’nden Eğirdir’e doğru yola çıkıldı. Eğirdir’de 
Akpınar seyir terasında Doç. Dr. Atilla GÜL hocamız peyzaj 

farkındalığı hakkında bilgiler verdi. Atilla hocamızın 
ardından Yasin KARATEPE hocamız yörede bulunan bitkiler 
hakkında bilgiler verdi. Gözlemelerimizi yedikten sonra 
Eğirdir orman fidanlığına geçtik. Burada fidanların nasıl 
yetiştiği hakkında bilgiler aldık. Kamp alanımız Kocapınar 
mesire alanına geldik. Burada ilk önce kamp malzemelerinin 
kullanımı konusunda ve kurulumu hakkında çok güzel 
bilgiler aldıktan sonra akşam yemeğine geçildi. Daha sonra 
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ hocamız ilk yardım hakkında 
bilgiler verdi.  

 
16.09.2011 CUMA 
Sabah erken kalktıktan sonra Kovada Gölü Milli Parkına 

doğru hareket ettik, Kovada’da bizlere alandaki bitkiler 
hakkında bilgi verildikten sonra yürüyüş esnasında kuş 
gözlemi yapıldı. Kuş gözlemi sırasında sakarmeke, bahri, 
batağan gibi kuşlar görüldü. Buradan Yazılı Kanyon Tabiat 
Parkına geçildi. Tabiat Parkı’nda çınar, kızılağaç, kızılçam 
gibi ağaçlar mevcuttu. Yürüyüş esnasında Yrd. Doç. Dr. 
Oğuzhan SARIKAYA hocamız bizlere orman yangınları 
hakkında bilgiler verdi. Yürüyüş bittikten sonra yaban keçisi 
gözlem alanına geçilerek yaban keçisi gözlemi yapıldı.  

 
17.09.2011 CUMARTESİ 
Sabah kamp etrafında seher yürüyüşü yaptıktan sonra 

kahvaltımızı yaparak Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma alanına 
geçildi. Burada Doç. Dr. Hüseyin FAKİR hocamız bizlere tıbbi 
ve aromatik bitkiler hakkında bilgiler verdi. Burada bulunan 
çeşitli meşeler hakkında bilgiler aldıktan sonra koca kasnak 
altında fotoğraflar çektirdik. Daha sonra kamp alanına 
dönerek burada oryantiring yapıldı. Çok zevkli bir faaliyetti. 
Ve Eğirdir’e hareket edilerek otelimize yerleştik. 

 
18.09.2011 PAZAR 
Sabah kalkıp Boyalı kuş gözlem alanına gidilerek burada 

dürbün ve teleskoplarla su kuşu özlemi yaptık. Su kuşu 
gözleminde; yalıçapkını, erguvani balıkçıl, su tavuğu, 
sakarmeke, gri balıkçıl, ak balıkçıl gibi su kuşları 
gözlemledik. Daha sonra otelimize dönerek kahvaltımızı 
yaptık. Kahvaltı sonrasında kırmızı başlıklı kız drama 
etkinliğini gerçekleştirdik. Öğleden sonra ilk olarak Yrd. Doç. 
Dr. Erol KESİCİ hocamız bize Eğirdir ve Kovada göllerinin 
ekolojisi hakkında bililer verdi. Ardından Aksu Zindan 
Mağarasına gidilerek, mağara gezintisi yaptık.  

19.09.2011 PAZARTESİ 
Son günümüze uyandık. Sabah hep beraber kahvaltımızı 

yaptık. Bizlere verilen anketleri doldurup, teslim edip, 
röportajlar yapıldı. Eşyalarımızı toparlayıp, herkesle 
vedalaştık, güzel bir kamp, çeşitli hatıralar, derin bilgiler, 
yerinde uygulamalar ile çok şey öğrenerek IDE’den hüzünle 
ayrıldık. 


