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13.09.2011 SALI 
Sabah kayıt işlemlerimiz bittikten sonra yemek yemek 

için lokantaya geçtik. Daha sonra ilk olarak meteoroloji 
istasyonuna gittik. Orada bizlere meteoroloji müzesi adını 
verdikleri yeri tanıttılar. Eski gözlem aletlerini gösterdiler. 
Meteoroloji balonunu uçurduk. Yerden 35km yükseklikteki 
hava olaylarını ölçmek için. Sonra ayazmana mesireliğine 
geçtik. Orada drama etkinliğimiz yapıldı. Daha sonra Prof. 
Dr. Mustafa AVCI hocamız böcekler hakkında genel bilgiler 
verdi. Sorularımızı cevapladı. Ayazmana’dan çıktık, çok 
güzel bir lokantaya yemeğe gittik. Yemekler şahaneydi. 
Sonra otele geldik. IDE tanıtım filmini izledik. Ve odalarımıza 
çekildik.  

 
14.09.2011 ÇARŞAMBA 
Gölcük Gölü Tabiat Parkı’na gittik. Orada ormanda ne 

tür hayvanların bulunduğunu kozalaklardan 
anlayabileceğimizi öğrendik. Sonra dürbünlerimiz dağıtıldı. 
Gölün etrafında yürüyüş yaptık. Hangi hayvanın ne tür ayak 
izi olduğunu, dışkılarından tanıyabileceğimizi öğrendik. 
Doğal koruma alanları statülerinden bahsedildi. Daha sonra 
Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız kayaç türlerinden, 
taşlardan, oluşumlarından bahsetti. Suda batmayan taşın 
pomza olduğunu söyledi ve bize bunu uygulamalı olarak 
gösterdi. Sonra otele geldik. Odalarımıza çekildik. 

 
15.09.2011 PERŞEMBE 
Sabah erken uyandıktan sonra Süleyman Demirel 

Üniversitesi Orman Fakültesine geçtik. Oradaki entomoloji 
müzesini gezdik. Böcekler hakkında bilgiler aldık. 
Herbaryumu gezdik. Bitkiler hakkında da çeşitli bilgiler aldık. 
Oradan Eğirdir’e hareket edildi. Eğirdir’de Akpınar mesire 
alanında öğle yemeğimizi yedik, daha sonra eğitimlerimiz 
oldu. Eğitimler sonrasında kamp alanımıza gittik. 
Çadırlarımızı kurduk. Yemeklerimizi yedik. Sonrasında ilk 
yardım eğitimi aldık.  

 

16.09.2011 CUMA 
Sabah kahvaltımızı yaptık. Daha sonra Kovada Gölü Milli 

Parkı’na gittik. Oradaki su kuşlarını gözlemledik. Oradan 
Yazılı Kanyon’a gittik. Öğle yemeğinin ardından ağacına sarıl 
drama etkinliğini yaptık. Daha sonra müthiş Yazılı Kanyon’u 
gezdik. Sonrasında feromen tuzakları hakkında bilgiler aldık. 
Dönüşte yaban keçisi gözlemi yaptık. Kamp alanımıza 
geldik. Yemek yedik. Yaktığımız ateş etrafında sohbetler 
ettik.  

 
17.09.2011 CUMARTESİ 
Sabah kamp alanımızda seher yürüyüşü yaptık. 

Kahvaltıdan sonra Doç. Dr. Hasan ALKAN hocamız ile Yukarı 
Gökdere köyü muhtarı bize yöre hakkında bilgiler verdi. 
Ardından Yrd. Doç. Dr. Mehmet EKER hocamız bizlere GPS, 
pusula ve harita hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Kasnak 
Meşesi Tabiatı Koruma alanına gittik. Orada yürüyüş yaptık. 
Bitkileri gözlemledik. Kamp alanına geri döndük. Çadırları 
topladık ve oryantiring etkinliği gerçekleştirdik. 
Otobüsümüze binip Eğirdir’e hareket ettik. Akşam yaban 
hayvanlarını eşleştirme oyunu oynadık ve tişört baskısı 
gerçekleştirdik.  

 
18.09.2011 PAZAR 
Sabah kuş gözlem yapmak için Boyalı’ya gittik. Boyalı’da 

daha önce görmediğimiz su kuşlarını gördük. Otelimize 
dönüp kahvaltı yaptıktan sonra kırmızı başlıklı kız draması 
yaptık. Sonra Yrd. Doç. Dr. Erol KESİCİ hocamız bize Eğirdir 
ve Kovada gölü ile ilgili bilgiler verdi. Oradan öğle yemeğine 
geçtik. Ardından Aksu Zindan Mağarasına doğru hareket 
ettik. Mağarayı gezdik. Akşamüzeri otele geri döndük.  

 
19.09.2011 PAZARTESİ 
Sabah uyandıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Daha sonra 

röportajlar, anket ve günlüklerimizi teslim ettik. Toparlandık 
ve Isparta’ya doğru hareket ettik. 

 


