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25.09.2011 PAZAR 
İlk gün kayıt işlemleri tanışma ve yemekten sonra 

Isparta Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü’ne gittik. Orada 
meteoroloji balonu uçurduk. Bu eğitimde, bütün dünyada 
aynı anda olması, bütün bileşenlerinin sonucunda bir 
meteoroloji haritasının oluşturulması ve bütün devletlerin 
buna destek vermesi ya da vermek zorunda olması ilgimizi 
çeken en önemli konuydu. Bu kadar savaşların ve 
anlaşmazlıkların olduğu bu dünyada özlenen ve örnek 
alınan bir durum idi. İkinci durağımız Ayazma mesire 
alanıydı. Buradaki tanışma etkinliği ile birbirimizi tanıdık. 
İsimlerimiz ve doğa lakaplarımızla pek çok kişinin ismini 
hemen o an aklımıza kazıdık.  Devasa kestane ağaçlarının 
kuşaktan kuşağa aktarılması çok ilginçti. Isparta halkının 
büyük bir festival havasında kestaneleri toplaması böyle bir 
kültürün olduğunu öğrenmek çok keyifliydi. Akşam 
yemeğimizin ardından otele döndük. 

 
26.09.2011 PAZARTESİ 
Kahvaltımızı yaptıktan sonra erkenden öğretmenevinin 

önünde toplandık. Herkes oradaydı. Daha sonra Gölcük 
Tabiat Parkı’na kısa bir yolculuk ardından ulaştık. Önce hep 
beraber doğayı dinledik. Sessizliğin insana gerçekten huzur 
verdiği bir kez daha fark ettik. Yabani hayvanların doğada 
bıraktığı iz ve işaretlerden onları tanımayı ve varlığını 
hissetmeyi öğrendik. Drama etkinliğimiz oldu. Herkes bir 
ağaca sarılarak iletişim kurmayı denedi. Ortaya çok ilginç 
eğlenceli ve düşündürücü bir etkinlik çıktı. Ağaca dokunarak 
konuşmak onunla bazı şeyleri hissetmek çok farklı bir 
deneyimdi.  Yaptığımız resim ve yazdığımız şiirler bu 
iletişimden çıkan güzel sonuçlardı. Daha sonra yöresel 
yemekten oluşan bir öğle yemeğimiz oldu. Dürbünlerimizi 
aldıktan sonra gölün etrafında yürüyüşe başladık. Yürürken 
hem bilgilendik, zaman zaman da kuşları ve doğayı 
gözlemledik.  Daha sonra başlangıç noktasına döndük. 
Burada Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ hocamız bizi bekliyordu. 
Bizlere batmayan taşlardan olan pomza hakkında bilgi verdi 
ve göle attığımız pomza taşlarının batmadığını kendimiz test 
ettik. Göl kenarından yukarı çıktığımızda konumuz ekolojik 
denge idi. Burada bitkiler ve yaban hayvanlarının bu 
sistemdeki rolü hakkında sohbet tarzında bilgilendik.  
Buradan sonra Isparta’ya geri döndük. Isparta’da akşam 
yemeğinde SDÜ Orman Fakültesi Dekanı,  Proje Yürütücüsü, 
İl Çevre Müdürü ve diğer ilgili kurum yetkilileri 
bulunmaktaydı. Bu ise, onların doğa eğitimine değer 
verdiklerinin birer göstergesiydi. 

 
27.09.2011 SALI 
SDÜ Orman Fakültesi’ne ziyaret ve laboratuarların 

gezilmesi ve idari personelden gerekli bilgileri almak son 
derece faydalı oldu.  Daha sonra Eğirdir’e hareket edildi. 
Eğirdir’den sonra Kovada Milli Parkı tüm güzelliği ve 

sıcaklığıyla karşımıza çıktı. Yürüyüş yolunu takip ederken 
bahri, sakarmeke gibi kuşları gözlemleme şansına sahip 
olduk.  Çeşitli bitki türlerinin neler olduğunu öğrendik. 
Gözlem kulesinde ise manzara mükemmeldi. Daha sonra 
gittiğimiz, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı kelimelerle anlatmak 
mümkün olursa bir güzellik harikasıydı. İlk defa çadırlarımızı 
kendi başımıza kurabilmek, büyük bir başarı idi. Kanyondaki 
suyun akışı sanki doğal bir terapi etkisi yapıyordu. 
Gözlerimizin önünde serilen ve aslında daha önce hiç 
görmediğimiz canlı çeşitlerinin farkına vardık. Daha sonra 
akşam yemeği hazırlanıp, çadırlarımıza geçtik. 

 
28.09.2011 ÇARŞAMBA 
Bugün kamp içindeydik. Faaliyetlerimiz rekabetli, 

eğlenceli ve öğretici olarak ilk gün nasıl başladıysa öyle 
devam etti. Oryantiring oyunu birçok kampta oynansa da 
GPS ve pusula aletleriyle bu oyunun daha güzel ve eğitici 
olduğunu gördüm. Takım olmayı öğretti bu oyun bize.  
Aslında çadır kampımızdaki dostluğu daha da pekiştirdi. 
Doğanın bütünleştirici etkisi yine ön plana çıktı. Akşam 
yemeği yarışma şeklinde geçti. Yarışma sonrasında ateş 
başında sohbetler edildi, şarkılar söylendi. Yorucu ama 
güzel bir gün daha bitmişti. 

 
29.09.2011 PERŞEMBE 
Çadırımızdan sabah 6.30 da kuş ve doğa gözlemi (seher 

yürüyüşü) yapmak üzere uyandık. Doğada uyanmanın insanı 
ne kadar dinç yaptığını yaşayarak bizzat öğrendik. Yürüyüş 
yolumuzda zaman zaman hocalarımızın rehberliğinde 
bölgedeki kuşları görmek için dürbünleri kullandık. Çok 
nadir görünen Yaban keçisini görebildik. Bölgede yetişen 
endemik bitkiler başta olmak üzere, birçok bitkiyi yakından 
tanıdık. Yürüyüş sonrası çadır alanımıza dönerek bize daha 
önce verilen erzaklar ile beklide şimdiye kadar yaptığımız en 
güzel kahvaltıyı hazırlayıp yedik. Kahvaltı sonrasında kamp 
alanımızı temizleyerek önce Sütçüler Meslek Yüksekokulu 
sonra da Antik Adada kentini tanımak üzere hareket ettik.  
Yemek sonrası Aksu Zindan Mağarasında hocalarımızdan 
bilgi aldık. Zindan içinde yürüyüş yaptık, çok etkileyici, güzel 
ve o kadar da büyüleyiciydi. Daha sonra Eğirdir’e hareket 
ettik, orada otelimize yerleştik.  Akşam yemeğini yedikten 
sonra otelin toplantı ve sunu odasında etkinliklere katıldık. 

 
30.09.2011 CUMA 
Sabah erkenden kalkıp kuş gözlemi için Boyalı’ya 

hareket ettik. Erken saatlerde kuşların cıvıltısı ile gözlem 
yapmak hiç denemediğimiz bir şeydi. Daha sonra ‘doğamızı 
tanıyalım’ peyzaj farkındalığı eğitiminde ‘bakmak ve görmek 
arasındaki farkı’  onun diliyle konuşabilmeyi, insanoğlu 
olarak doğada ve dünyada duruşumuzu ve farkındalığımızı 
hocalarımız çok güzel anlattı. Bu eğitiminde farkındalık 
yaratma adına çok önemli olduğunu düşündük.  Otelimize 
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döndük. Akşam drama etkinliğimizi yaptıktan sonra 
odalarımıza çekildik. 

 
01.10.2011 CUMARTESİ 
Sabah uyanıp eşyalarımızı toparladık. Kahvaltının 

ardından vedalaşmanın verdiği durgunluk, üzüntü fakat 
yaşanılan ve kazanılan güzellikler ile bize verilen anketleri, 
formları doldurup proje ekibine teslim ettik. Röportajlar 
yapıldı. Vedalaşıldı ve ayrıldık. 


