
IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 
TÜBİTAK 4004   |   http://ide.sdu.edu.tr 

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ   |   2011-EYLÜL-EKİM EĞİTİMİ 
KİBELE OBASI 

 
25.09.2011 PAZAR 
Bizler doğa gönüllüleri olarak güzel bir Eylül gününde 

güller diyarı Isparta’nın yolunu tuttuk. Sabahın çok erken 
saatlerinde otelimize gelip yerleştik.  Otel çalışanları bizi son 
derece sıcak karşıladılar. Daha sonra kayıt işlemleri için, 
bizler gibi doğa gönüllüsü olan yeni arkadaşlarımızla birlikte 
verilen formları doldurduk. Başta çekingen ve temkinli 
davranışlar zaman geçtikçe yerini samimiyete ve paylaşıma 
bıraktı. Eğitmenlerimiz bizlere kısaca bugünkü programı 
açıkladılar. Hepimiz heyecanlıydık. Öğle yemeğinin ardından 
Isparta’nın iklimi, meteorolojik araç ve gereçlerin tarihi, 
işlevi ve önemi hakkında bilgi almak üzere Isparta 
Meteoroloji istasyonuna hareket ettik. Yetkililerden gerekli 
bilgileri aldıktan sonra Ayazma mesireliğini görmek üzere 
yola çıktık. Burada programımız kapsamında görevli 
eğitmenler tarafından böceklerle ilgili bilgiler aldık.  
Eğlenceli drama etkinliğinden sonra oradan ayrıldık. Akşam 
yemeğinde Isparta’nın farklı lezzetlerinden tahinli piyazın 
tadına baktık. Eğitimimizin bu ilk gününün akşamında 
‘IDE’nin dünü ve bugünü’ adlı tanıtımı izlemek üzere Isparta 
Öğretmenevine doğru yola çıktık. Daha sonra otele döndük. 
Yorgun ama tatlı bir uykuya daldık. 

 
26.09.2011 PAZARTESİ 
Kahvaltının ardından, ‘kuş ve doğa gözlemi’ yapmak 

üzere Gölcük Tabiat Parkı’na gittik. Gözlem yapabilmemiz 
için, dürbünler dağıtıldı. Çoğumuz dürbünü ilk defa elimize 
almıştık. Eğitmenlerimizin kılavuzluğu eşliğinde 
dürbünlerimizin kullanımını öğrendik. Gölcük Tabiat 
Parkı’nın eşsiz doğasını gözlemlemek için yola koyulduk. 
Kısa bir yürüyüşten sonra bu anlamlı projenin yürütücüsü 
Prof. Dr. İdris Oğurlu’nun talimatı ile uygun bir yer bulup 
doğayı dinlemeye çalıştık. Gözlerimizi kapatıp bir süre 
doğanın gizemli melodilerine kendimizi bıraktık. Kimimiz 
uzaklardan gelen en güzel kuş namelerini duyarken kimimiz 
ılık sonbahar rüzgârının ve yapraklarının hoş geldiniz 
dercesine seslerini duyduk. Ardından hepimiz dost ağaçlara 
sarılarak onların seslerine kulak verdik. Drama etkinliğinde 
ise yaşadığımız farklı duyguları resimle ve şiirle ifade 
etmeye çalıştık. Bu eğlenceli doğa eğitimimizin renkli kişiliğe 
sahip Yasin ÜNAL hocamız kamp süreci ile ilgili bilgiler 
vererek oba dağılımını gerçekleştirdi. Öğle yemeğinde 
Isparta’nın ünlü düğün yemeğini yedik. Günümüzü kuş ve 
doğa gözlem amacıyla Gölcük Gölü çevresinde yürüyüş ile 
devam ettik. Eğitimin devamında gölün kıyısında doğadaki 
taşlardan bazılarının özelliklerini anlamaya çalıştık. 
Arkasından Doç.Dr.Hüseyin FAKİR hocamızdan flora eğitimi 
aldık. 

 
27.09.2011 SALI 
Sabah erkenden uyanıp, kahvaltının ardından Orman 

Fakültesine hareket ettik. Türkiye’de buluna böcek türlerini 

tanımak üzere Entomoloji müzesini ziyaret ettik. Yrd. Doç. 
Dr. Oğuzhan SARIKAYA müzede bulunan türler hakkında 
bizlere bilgiler verdi. Fakülte Dekanı ile konferans salonunda 
gerçekleşen hoş bir söyleyiş yaptık. Daha sonra Isparta’nın 
doğa harikası ilçesi Eğirdir’e yola çıktık. Eğirdir’de IDE 
eğitmenimiz muhteşem Eğirdir manzarası eşliğinde bizlere 
burada bulunan Akdeniz bitki ve ağaç türlerini tanıttı. 
Ardından Kovada Milli Parkına hareket ettik. Milli parkta 
gezerek gözlem yaptık, bahri ve sakarmeke kuşlarını gördük. 
Günün ilerleyen saatlerinde heyecanla beklediğimiz ‘Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’na hareket ettik. İki günlük kamp süreci 
başladı. Eğitmenlerimiz bizlere çadırları kurmamızı 
söyleyerek yardımcı oldu. İlerleyen saatlerde akşam 
yemeğimizi yedik. Drama etkinliğinde yakılan ateş etrafında 
oba üyeleri olarak şarkılar söyledik. Yorgun bir eğitim 
gününün ardından çadırlarımızda uykuya daldık. 

 
28.09.2011 ÇARŞAMBA 
Kampımızın ikinci günü sabahın erken saatlerinde 

kanyon gezisine çıktık. Yaban keçilerini gözlemlemeye 
çalıştık. Daha sonra kamp alanına dönerek kahvaltı telaşı 
başladı. Her oba kendisine verilen malzemelerle kahvaltısını 
hazırladı. Müthiş bir rekabet ortamı vardı. Kahvaltı sonrası 
GPS ve pusula dersi verildi. Ardından bir yarışma yapıldı. 
Kanyonda altını kaldırmadığımız taş, içine bakmadığımız 
kavuk, ağaç dalı, kermes meşesi kalmadı, sonunda o zorlu 
mücadeleyi kazandık. Yarışmanın ikinci turunda sorulan 
sorulara yeterli cevapları veremedik. Daha sonra akşam 
yemeği için hızlı koşturma başladı. Yemek sonrasında kamp 
ateşi yakarak sohbeti ettik ve günümüzü sonlandırdık. 

 
29.09.2011 PERŞEMBE 
Erken saatlerde kalkarak yine obaların iş birliği içerisinde 

kahvaltımızı hazırladık, kahvaltı sonrasında çadırlarımızı ve 
eşyalarımızı toplayarak yola çıktık. Yolda bir gözlem 
noktasında durarak yaban keçilerini ve kuşları gözlemleye 
çalıştık. Sütçüler Meslek Yüksek Okulunda öğle yemeğimizi 
yedik ve Yasin ÜNAL hocamızdan bölge kuşları hakkında 
bilgiler aldık. Daha sonra Adada antik kentini ziyaret ettik. 
Buradan Zindan mağarasına hareket ettik. Hocalarımız 
mağarada yaşayan canlılar hakkında bilgi verdi. Mağarayı 
keşfetmek üzere içeri girdik. Yaklaşık 720 metre yürüdük. 
Daha sonra Eğirdir merkeze doğru yola çıktık. Otelimize 
geldik ve yerleştik. Gölün kıyısında güzel bir akşam yemeği 
ardından otele dönerek dinlenmeye çekildik. 

 
30.09.2011 CUMA 
Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Boyalı’dan kuş gözlem 

alanında değişik kuş türleri gözlemlemek üzere hareket 
ettik. Hepimiz günün ilk saatlerinde bu etkinlik için çok 
heyecandık.  Nede olsa günlük yaşantımızdan farklı bir şey 
yapıyorduk. Sabahın o rüzgârlı havasına rağmen bu etkinliği 
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büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Eşleştirme oyununda 
şampiyon olamadık. Ancak Kırmızı Başlıklı Kız İle Kurt isimli 
tiyatro etkinliğine çok iyi hazırlandık. Oyunun sonunda 
yapılan taklitlerle hocamızın ve seyircinin takdirini 
kazanarak projenin son şampiyonu olarak gecemizi bitirdik. 

 

01.10.2011 CUMARTESİ 
Sabah erkenden son günümüze uyanmıştık. Kahvaltımızı 

yaptıktan sonra formları, anketleri ve yazdığımız günlükleri 
teslim ettik. Güzel geçen bir eğitimin sonunda vedalaşarak 
ayrıldık.

 


