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25.09.2011 PAZAR 
Saat 11.30 gibi yepyeni insanlarla tanışmaya başladık. 

Kayıt işlemleri bitince, restorana geçtik ve yemek yendi. 
Öğleden sonra Isparta Meteoroloji İstasyonu’nu ziyaret 
ettik. İklim ve hava olaylarını öğrendik. Ayazmana 
mesireliğinde tanışma etkinliği yapıldı sonrasında Prof. Dr. 
Mustafa AVCI hocamız böcekler âlemini eğlenceli bir şekilde 
anlattı. Akşam yemeğinin ardından öğretmenevinde Dr. 
Yasin ÜNAL hocamızdan proje hakkında ayrıntılı ve görsel 
bilgi aldıktan sonra proje ve eğitim alanlarına ait belgeseller 
izledik.  Gece otele dönüp ertesi günü heyecanla bekledik. 

 
26.09.2011 PAZARTESİ 
İşte tabiatla buluşma zamanı gelmişti. Daha kahvaltı 

masasında, bizleri bekleyen sürprizleri düşünüyorduk. Saat 
9’da öğretmenevi önünde tur otobüsümüzün gelmesini 
bekledik. 9.30 gibi Gölcük Tabiat Parkı’nda idik. Oba 
seçimleri yapıldı. Oba lideri olarak Fatih hoca seçildi. Daha 
sonra Prof. Dr. İdris OĞURLU eşliğinde tabiatın güzel 
sessizliğini yaşadık. Öğle yemeğimiz Isparta’ya özgü düğün 
yemeği idi. Ardından göl kenarında yürüyüşümüz başladı. 
Yürüyüşümüz sırasında gördüğümüz yabani at ve su kuşları 
bizi heyecanlandırmıştı. Yürüyüşümüz bittikten sonra, Prof. 
Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız bize jeoloji hakkında bilgiler 
verdi. Ardından Yrd. Doç. Dr. Yasin KARTEPE hocamız ekoloji 
ve farklı ekosistemleri tanıttı. Bir bitkinin kokusunu almak 
için yapraklarını iyice ovuşturmak gerektiğini 
öğrendiğimizde akşam olmuştu bile. Akşam yemeğini 
yedikten sonra otele geçtik. 

 
27.09.2011 SALI 
Bu sabah gün güzel bir kahvaltı ile başladı. Kahvaltı 

sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi’ne 
doğru yola koyulduk. Orman Fakültesinde entomoloji 
müzesinde hocalarımız bize böceklerden bahsetti. Ardından 
çok sıcak bir ortamda Orman Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cahit 
BALABANLI ve Yardımcısı Doç. Dr. Hasan ALKAN hocalarımız 
bizim görüşlerimizi can kulağı ile dinleyip fikirlerini ortaya 
koydular. Kendi fakültemizde dekanımızın yüzünü bile 
görmemişken, böyle bir ortamda bizimle ilgilenen dekan ve 
dekan yardımcısı hocalarıma ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Karşılıklı fikir alışverişinin ardından yaban hayatı müzesine 
geçtik. Daha sonra peyzaj alanında uzman bir hocamız bize 
projenin amaçlarından ve farkındalık ilkesinden bahsetti. 
Eğirdir yoluna doğru ilerlerken otobüsteki zamanımızı bize 
verimli kullanarak Isparta hakkında genel bilgiler edindik. 
Öğle yemeğimizi Eğirdir Gölü’nün muhteşem bir mavi 
manzarasında keyifli bir şekilde bitirdikten sonra sahanın 
vejetasyonu hakkında hocamız iklim özellikleri ile birlikte 
açıklamalar yaptı. Daha sonra Kovada Gölü Milli Parkı’nda 
daha önce hiç yapmadığımız bir etkinlik yaptk. Teleskop ve 
dürbünlerle orada yaşayan su kuşlarını gözlemleyip, kuş 

gözlemlerinin bu kampa ne derece değer kattığının farkına 
vardık. Ayrıca birçok bitki türünü barındıran bu milli parkın 
eşsiz manzarası bizleri çok etkiledi. Bugün kamp günümüz 
olduğu için tüm gruplarda farklı bir heyecan vardı. Bu doğa 
eğitimi sürecinde daha birçok şey gibi çadırda ilk defa 
kalacak ve kamp ortamının atmosferini ilk defa 
yaşayacaktık.  Bu proje bize ilkleri yaşama fırsatı verdi.  

 
28.09.2011 ÇARŞAMBA 
Doğa eğitiminin dördüncü gününde Yazılı Kanyon Tabiat 

Parkı’nda güne merhaba dedik.  İlk önce sabahın erken 
saatlerinde seher yürüyüşüne ve yaban hayvanlarını 
dürbünle gözlemlemeye gittik. Gözlemden sonra kamp 
alanına döndük ve kendi hazırladığımız kahvaltıları yaptık. 
Daha sonra Görsel Sanat Öğretmeni Oğuz YAKIN hocamızın 
yardımıyla kendi getirdiğimiz tişörtlere yaban hayvanları 
figürleri ile baskılar yaptık. GPS ve pusula ile yön bulma 
etkinliğini gerçekleştirdik. Öğle yemeğini yedikten sonra 
Kanyon yürüyüşü yaptık. Akşam olmuştu. Güzel bir kamp 
günü daha bitmişti. 

 
29.09.2011 PERŞEMBE 
Sabah uykumuzu almış bir şekilde uyandık. Ellerimizdeki 

erzaklarla odun ateşinde harika bir kahvaltı hazırladık ve 
afiyetle yedik. Çadırlarımızı toparladık ve eşsiz doğa harikası 
olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ndan Sütçüler Meslek Yüksek 
Okuluna doğru hareket ettik. Yolda yaban keçilerini 
gözlemledik. Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksek 
Okulunda müdür yardımcısı Okutman Nejat Görkem EREN, 
ilçe ve meslek yüksek okulu hakkında bilgiler verdi. Öğle 
yemeğini yedikten sonra buradan Adada antik kentine 
doğru hareket ettik. Adada antik kentinde bilgiler aldık. 
Oradan Aksu ilçesi Zindan Mağarasına gittik. Burada bilgiler 
alıp, mağaranın içini gezdik. Daha sonra Eğirdir ilçesine 
geldik. Otelimize yerleştik. Akşam yemeğini yedikten sonra 
Ogün hocamız bizlere gökyüzü gözlemi hakkında bilgiler 
verdi. Bir gün daha bitmişti. 

 
30.09.2011 CUMA 
Sabah 6.30’ da uyandık ve Boyalı’ya doğru hareket ettik. 

Boyalı’da kuş gözlemi yaptık. Gölde yaşayan, o güzel kuşları 
gördükten sonra, otelimize döndük.  Kahvaltımızı yapıp 
ardından Eğirdir ve Kovada Gölleri’nin ekolojisi ve 
problemleri üzerine bilgiler aldık. Sonrasında doğa ve peyzaj 
eğitimi aldık. Isparta’da korunan alanlar ve problemleri 
hakkında bilgiler verildi. Bu eğitimlerden sonra Yrd. Doç. Dr. 
Medet KORKMAZ hocamız ilkyardım eğitimi verdi. 
Akşamüzeri ise kırmızı başlıklı kız tiyatro oyununu 
gerçekleştirdik. Ve gün böyle tamamlandı.  
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1.10.2011 CUMARTESİ 
Artık doğa eğitiminin sonuna gelmiştik. Hepimiz 

birbirimizle o kadar kaynaşmıştık ki vedalaşmak istemesek 
de hayatımız bir yerlerde kesişiyor ve devam ediyordu. 
Kahvaltı sonrasında eşyalarımızı toparladık. Lobide bize 
verilen anketleri doldurduk, günlükleri teslim ettik ve 
ayrıldık. 


