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25.09.2011 PAZAR 
Yolculuğun vermiş olduğu yorgunluğun eşiğinde kayıt 

işlemlerimizin ardından Isparta’da ilk beraber yediğimiz 
yemek Ayazmana mesirelik alanı idi. Gruptaki arkadaşların 
ilk tanışma yeriydi. Bu yönüyle aklımıza gelen ilk yerdir. 
Buradaki etkinlikle beraber aslında bir hafta boyunca çok 
farklı şeylerle karşılaşacağımızı fark ettik. Akşam küçük bir 
Isparta turu ile ilk günün sonuna geldik. 

 
26.09.2011 PAZARTESİ 
Bugün burada değerli arkadaşlarım ve hocalarımla ikinci 

günümüz. İlk günkü tanışma etkinliklerinin ardından 
herkesle samimi diyaloglar içine girdik. Bu samimiyet 
inanıyorum ki eğitimin sonuna kadar ve eğitimden sonrada 
devam edecek. Bu güzel insanlarla sabah 7.30 uyandık. 
Kahvaltı ettik saat 9’da Isparta öğretmen evinin önünden 
eğitimcilerimizle beraber Gölcük krater gölünün kıyısında 
yer alan DSİ tesislerine gittik. Yaban hayvanlarını daha iyi 
inceleyebilmek için dürbünlerimiz dağıtıldı. Nasıl 
kullanacağımız öğretildi. Ardından proje koordinatörü 
değerli hocamız Prof. Dr. İdris Oğurlu ile küçük bir 
tanışmanın sonrasında araziye çıktık. Arazide bütün ekiple 
beraber bulunduğumuz yerdeki otların üzerine hocamızın 
isteği ile oturduk. Yaklaşık yarım saat boyunca hiç kimseden 
ses çıkmadı. Sükunetle doğayı dinledik. Bu deneyimi ilk defa 
yaşamıştı çoğumuz. Çok keyifli ve huzur vericiydi. Bu 
etkinlikte bazı şeylerin daha çok farkına vardık. Sanki arılar 
bir yere yetişmeye çalışıyorken sinekler yüzümüze konup 
bizi keşfetmeye çalışıyor. Böcekler yiyecek bir şeyler 
arıyorlardı. Bunların yanında hafif esen rüzgârla hareket 
eden ağaçlar, sanki bize bir şey söylemeye çalışıyordu. Kuş 
sesleri de ayrı bir huzur veriyordu. Ardından yerde bir çukur 
gördük, bunu sansarın yemek aramak için açtığını öğrendik. 
Sonra karaçam ormanına daldık. Ağacına sarıl isimli drama 
etkinliği kapsamında herkes bir ağaca sarıldı ve onu dinledi. 
Bu etkinlikten sonra herkes bir ağaç resmi çizdi, içinden 
geçen doğa ile alakalı bir şiir söz ya da anı yazdı. Sıra 
yemeğe gelmişti. Yemeğimizi yedikten sonra göl çevresinde 
tam bir tur attık. Bu ürüyüş sırasında çeşitli kuş ve atlar ile 
karşılaştık. Bir eğitim bitmeden öteki başlıyordu.  Şimdi de 
jeoloji alanında uzmanlaşmış bir hocamız tarafından 
sahanın jeolojisi hakkında bilgi depolayacaktık. Yörede 
bulunan kayaçlar volkanikti. Genel olarak sahaya geçmişte 
yaşanmış volkanik faaliyetlerden dolayı andezit hakimdi. 
Andezite oranla gözenekleri daha fazla olan pomza taşı 
suda batmıyordu. Sahada bulunan yol üzerinde de kireç taşı 
hakimdi. Ve bu günlük eğitimimiz bitmişti.  

 
27.09.2011 SALI 
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 

Entomoloji müzelerinin kurulumu, bitki çeşitleri, böcek 
çeşitleri hakkında bilmediğimiz daha birçok şey olduğunu, 

doğanın nasıl bir görsel şölene ev sahipliği yaptığını bir kez 
daha anladık. Üniversitenin kurulumu ve yaptığı faaliyetleri 
öğrendik. Otobüste Isparta’nın tarihi hakkında bilgiler aldık. 
Isparta denince akla ilk gelen sevgiyi anlatmanın en doğal 
hali sayılan ‘güllerin’ Yalvaçlı İsmail Efendi tarafından 
ülkemize getirilmesi ve Isparta’yı Isparta yapan değeri şehre 
kazandırması ve halkın geçim kaynağı olması hakkında 
bilgiler verildi. Hıristiyanlar tarafından yazılı kanyonun 
önemi ve talebin artışı hakkında bilmediğimiz şeyler 
öğrendik. Yolda dağlar üzerinde kurulu mermer ocaklarına 
dikkat çekmek için durulup bilgiler verilmesi ve bu konunun 
ne derece önemli bir tehlike olduğu, gözlerimiz önüne 
serildi. Eğirdir, Akpınar Yörük çadırında insanın karmaşadan, 
teknolojiden uzakta nasıl dinlendiği, gözlerden kaçmadı. 
Bölgede bulunan, bitki çeşitleriyle ağaçlarında insanlar gibi 
çeşit çeşit olduğu bilgisi verildi. Otobüste yaban hayvanları 
kartları ile bir yarış şeklinde hayvanlar hakkında bilgi sahibi 
olduk. Çadır kurma ve ateş başında yaptığımız sohbetler 
hafızamızda unutulmayacak anlar olarak yer aldı. 

 
28.09.2011 ÇARŞAMBA 
Sabah erkenden kalktık ve seher yürüyüşüne çıktık, 

yaban keçisi gözlemi yaptık. Seher yürüyüşünden sonra 
kamp ateşi yaktık ve kahvaltı hazırladık. Kahvaltı sonrası 
getirdiğimiz tişörtlere istediğimiz hayvan figürlerinin 
baskısını yaptık. Öğle yemeğinden sonra GPS ile yön 
bulmayı ve pusula kullanmayı öğrendik. Ardından 
hocalarımızın bizim için gizlemiş oldukları soru kâğıtlarını 
GPS ve pusula yardımı ile bulma oyunu oynadık. Akşam için 
yemek yarışması düzenlendi. Bütün gruplar birbirinden 
güzel yemekler hazırladı. Yemeğin ardından ilk yardım 
hocamız Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ bize ilk yardımın 
inceliklerini öğretti. Daha sonra ateş başında oyunlar 
oynandı, şarkılar söylendi.  

 
29.09.2011 PERŞEMBE  
Sabah erkenden kalkarak obaların iş birliği içerisinde 

kahvaltımızı hazırladık, kahvaltı sonrasında çadırlarımızı ve 
eşyalarımızı toplayarak yola çıktık. Yolda bir gözlem 
noktasında durarak yaban keçilerini ve kuşları gözlemledik. 
Sütçüler Meslek Yüksek Okulunda öğle yemeğimizi yedik ve 
bölge kuşları hakkında bilgiler aldık. Daha sonra Adada antik 
kentini ziyaret ettik. Buradan Zindan mağarasına hareket 
ettik. Mağara hakkında bilgiler aldık. Daha sonra Eğirdir’e 
yola çıktık. Otelimize geldik ve yerleştik. Gölün kıyısında 
enfes bir akşam yemeği ardından otele döndük, odalarımıza 
çekildik. 

 
30.09.2011 CUMA 
Günün ilk saatlerinde Boyalı’da kuş gözlem alanında 
değişik kuş türlerini gözlemlemek için Boyalı’ya hareket 
ettik. Arkadaşlarımızla günün ilk saatlerinde 
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gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik için çok heyecanlandık. 
Çünkü günlük yaşantımızdan farklı bir duygu ile bu anları 
yaşıyorduk. Sabahın ayazında soğuğa aldırmadan, 
içimizdeki doğa sevgisi ile bu etkinliği gerçekleştirdik. 
Yaklaşık üç gündür çalıştığımız, ezberimizdeki oyunu 
gerçekleştirmek üzere otele döndük. Kampın ilk 
gününden beri yakamızı bırakmayan kör talihimizi 
yenme zamanı gelmişti. Sonunda bizimde bir 
şampiyonluğumuz olmuştu.  

01.10.2011 CUMARTESİ 
Artık kampın son günüydü. Sabah kalktıktan sonra, 

otelin lobisinde anketler, günlükler, kişisel yorumlar 
hazırlandı. Ardından röportajlarla kamp sona erdi. 

 


