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ALTIN KARTAL OBASI 

 
27.08.2012 PAZARTESİ 

 

Katılımcılar 10.30’daki Otel Bolat toplantı yerine birer 
birer gelmeye başladılar. IDE 5 ekibi bizleri çok sıcak 
karşıladı. Mustafa Önder hocam kendini tanıttı. 
Gökhan hocam kendini tanıttı. Süleyman hocamız 
geldi ve projedeki görevinin fotoğraflama, web sitesi 
olduğunu, “projede her zaman yanınızda beni 
bulacaksınız” sözleriyle vurguladı. Daha sonra Yasin 
hocamız geldi. Bunun bir ekip işi olduğunu dile getirdi. 
Ekibin içerisinde herkesin bir görevi olduğunu, bir 
uzmanlık alanının bulunduğunu ifade etti. Diğer 
görevlilerle tanışıp katılımcılarla kaynaşıp 12.30’da 
yemek yiyeceğimiz lokantaya gittik. 

Yemekten sonra Gökçay mesireliğine gittik, tanışma 
etkinliği yaptık. Tüm katılımcılar kendilerine birer sıfat 
buldular. Bu sıfatın doğayla ilgili olması şarttı. 
Sıfatlarımız şu şekildeydi; Mavi ladin Mesut, Habitat 
Hasan, Ceylan Ceren, Pancar Pınar, Yanardağ 
Yılmaz, Pamuk Pınar, Baykuş Burhan, Mantar 
Mustafa, Renkli Rabia, İguana İlknur, Nergis Nilgün, 
İpekböceği İrem, Hüthüt Hülya, Elma Evrim, IDE5 
İlter, Üveyik Ünal, Maydanoz Mustafa, Okyanus 
Olcay, Örümcek Ömer, Huma Kuşu Hakan, Erik Eda, 
Balık Bahar, Martı Muammer, Ardıç Ayhan, Dolu 
Duygu, Ebabil Ebru, Gül Gözde, Akbaba Ali.  Daha 
sonra aramıza bir kişi daha katılacak dediler. Bu 
şekilde birbirimizin ismini ezberledik. Daha sonra 
serbest zaman tanındı bizlere. Mesire alanını gezdik. 
Arkadaşlarla kaynaştık. Akşam yemeğinde proje 
yürütücüsü Prof. Dr. İdris Oğurlu ile tanıştık. Onun 
konuşmasının ardından yemeklerimizi yedik. Yemek 
sonrasında öğretmenevine gittik. Buradaki toplantıda 
Halil Hoca, Yasin Hoca ve Süleyman Hoca söz aldılar. 
Amaçlarını bildirdiler. Geçmişteki katılımcılardan güzel 
videolar ve resimler paylaştılar. Daha sonra otelimize 
geçtik. 

 

28.08.2012 SALI 

 

Sabah kahvaltı yapıldı otel terasında ve 9.30 da otelin 
önünde toplandık. Şehirde kaplumbağa arayacağımız 
söylendi. Hepimize bir çift eldiven dağıtıldı. Arazilerde 
bulduğumuz kaplumbağalar kolilere konuldu. 
Kaplumbağaların Gölcük Tabiat Parkı’na götürüleceği, 
orada onları doğal hayatın bekleyeceği söylendi. 
Aramıza yeni katılan arkadaşımız Fok Fatma, 
kaplumbağa yakalama işinde oldukça başarılı oldu. 

Gölcük Tabiat Parkı’na kaplumbağalarımızı götürdük 
ve bıraktık.  

Ardından bizlere dürbün dağıtıldı. Obalara 
ayrılacağımız söylendi. Onun öncesinde herkesin 
kendine has bir selamlama bulması gerektiği ifade 
edildi. Tüm arkadaşlar sırasıyla selamlaşmalarını 
yaptı.  

Göl kenarına indik batmayan taşlardan olan pomza 
taşı tanıtıldı. Taşın boşluklu yapıda olduğu, boşlukları 
su ile tamamen dolunca onun da diğer taşlar gibi 
batacağı söylendi. Yanardağlardan oluşmuş bir 
volkanik geçmişi olduğu söylendi. Gölün derinliğinden 
bahsedildi. Gölde gümüş, sazan gibi balıkların olduğu 
söylendi.  

Uzmanımız kayaçlar hakkında bilgi verdikten sonra, 
obalar oluşturuldu. Tüm obalara bir isim bulmaları 
söylendi. Altın Kartal, Delice Doğan, Hacel ve Yaban 
obası oldu. Öğle yemeğinden sonra doğayı dinliyorum 
etkinliği yapıldı. Ardından harita ve yön bulma 
konusunda bilgi aldık. 2B’ler ile ilgili maddeyi 
açıklayan Mehmet Eker hocamız sayesinde bu 
konuda fikir sahibi olduk. Tişört ve şapkalarımız 
dağıtıldı. Gün sonunda paylaşımlarda bulunuldu. 
Kendimizi çok iyi hissettik. Burada olduğu için tüm 
arkadaşlarımızın gözünde farklı bir mutluluk vardı… 

 

29.08.2012 ÇARŞAMBA 

 

Güzel bir kahvaltıdan sonra Süleyman Demirel 
Üniversitesi Orman Fakültesi’ne giderek orada 
Herbaryum, Entomoloji ve Yaban Hayatı Müzesi’nde 
incelemeler yaptık. Hocalarımız bizlere bu yerlerde 
konuyla ilgili bilgiler vererek daha iyi bilgilenmemizi 
sağladılar. Buraları inceledikten sonra, Fitopatoloji 
laboratuarına girdik. Burada hocamız bize mantarlar 
hakkında bilgi verdi. Onları görsel bir şekilde 
incelememizi sağladılar. 

Öğle yemeği için Eğirdir Akpınar Terasına doğru yola 
çıktık. Oranın mükemmel manzarası, serin havasıyla 
birlikte Yörük çadırında gözleme-ayran yemeğimizi 
yedik. Erol Kesici hocamız gelerek bizlere göl 
ekosistemi hakkında bilgiler verdi. Manzarasına 
hayran kaldığımız gölün tehlike altında olduğunu 
öğrenince çok üzüldük.  

Oradan Kovada Gölü’ne doğru yola çıktık. Kovada 
Gölünde kuş cıvıltıları ve çeşitli bitkiler görmek 
hoşumuza gitti. Gözlem terasına gelince o güzel göl 
manzarasında fotoğraflar çekilerek mutluluğumuzu 
ölümsüzleştirdik. Daha sonra merak ve sabırsızlıkla 
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beklediğimiz kamp alanı olan Yazılı Kanyon Tabiat 
Parkı’na doğru yola koyulduk. Oraya ulaştığımızda 
hava kararmak üzere olduğu için, hemen hocamız 
bize çadır kurulması ve uyku tulumu hakkında bilgiler 
verdi. Biraz heyecan birazda ilk defa çadırda kalma 
korkusuyla çadırımızı kurduk.  

Akşam yemeğini yedikten sonra obalar arası türkü 
yarışması yaptık. Yarışmada ikinci olduk.   

 

30.08.2012 PERŞEMBE 

 

Günümüz saat 6.30’da seher yürüyüşü için uyanarak 
başladık. Hepimiz adeta günü ziyan etmemek için 
erkenden başlamak istiyorduk.  

Yürüyüşe başlayıp yazılı kanyon tabiat Parkının en 
güzel alanlarını gezerken, ilk günaydını bize veren 
sıvacı kuşu oldu. Sonra sırasıyla karatavuk ve 
karaleylek sürüsü karşıladı. Doğanın eşsiz 
güzellikleriyle dolu bu cennet mekânda kafamızı 
nereye çevirsek merakla durmadan o ne, bu ne diye 
sorup hocalarımızın biraz kafasını şişirdik. Yine, yakın 
olan alabalık çiftliğine ulaştık. Burada balıkların 
sağılarak yumurtaların alındığını ve balıkların birbirine 
zarar vermemeleri için ayrı havuzda bulunduklarını 
öğrendik. 

Kamp alanına döndüğümüzde obamızla beraber güzel 
bir kahvaltı hazırladık. Soframıza TÜBİTAK yetkilileri 
de misafir oldu. Kahvaltı sonrasında 30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle, katılımcıların hazırlamış olduğu 
ufak töreni izledik. Ardından Cahit Balabanlı hocamız 
mera, hayvan, otlatma gibi konularda bir konferans 
verdi. Hüseyin Fakir hocamız ise bizlere bitkileri 
tanımladı. Doğada bitki tanımaya ve toplamaya ufak 
bir yürüyüş ile devam edildi.  

Kampa dönünce akşam yemeği için hazırlıklara 
giriştik. Obamızın el becerisi ile güzel bir sofra kurduk 
afiyetle yedik.  

 

31.08.2012 CUMA 

 

Cuma günü tüm obalar hazırlanarak yaban keçisi 
gözlemi için yola çıktık. Muhtelif yerlerde yaban 
keçilerini gerek çıplak gözle, gerekse dürbünlerle 
izledik. IDE 5 katılımcılarında keçi görmeyen kalmadı. 
Daha sonra kamp alanımıza döndük. Tüm obalar 
kendi kahvaltılarını verilen malzemelerle işbirliği içinde 
hazırlayarak güzel bir sabah kahvaltısı yapıldı. Daha 
sonra çadırlarımız toplandı. Çevre temizliği yapıldı. 
Geriye sadece ayak izlerimizi bırakarak 2 gece 
geçirdiğimiz kamptan hüzünlü bir şekilde ayrıldık.  

Öğleyin Çandır Köyü’ne uğradık. Orman köyü olan bu 
köyde köylülerle sohbet etme fırsatı bulduk. Köylülerin 
en büyük probleminin açılan mermer ocakları 

olduğunu gördük. Antalya iklimi ile aynı olan bu köyde, 
artık mermer tozundan dolayı önümüzdeki yıllarda 
hiçbir meyve ve sebze yetişmeyeceğini söylemeleri 
bizleri son derece üzdü.  

Daha sonra Sütçüler ilçesindeki Meslek Yüksek 
Okuluna yöneldik. Orada öğle yemeğimizi yedik, 
çaylarımızı içtik ve Adada antik kentine doğru yola 
koyulduk. Buradan sonra Aksu Zindan mağarasına 
gittik. Yaklaşık 700 mt mağara içinde yol aldık. 
Görülmeye değer bir mağaraydı.  

Sonra Eğirdir’e doğru yola çıktık. Güzel bir akşam 
yemeği sonrasında otelimize gittik. Daha sonra 
Süleyman Hocanın rehberliğinde belgesel izledik. Ve 
nihayet odalarımıza çekilerek tatlı bir uykuya daldık. 

 

01.09.2012 CUMARTESİ 

 

Saat 7’de otobüsle Boyalı kuş gözlem alanına gittik. 
Burada Küçük Akbalıkçıl, Erguvani Balıkçıl ve 
Sakarmeke gibi kuşları gözlemledik. Daha sonra 
otelimize giderek kahvaltı yaptık. Saat 11’de Prof. Dr. 
Muhittin Görmüş Hocamız kayaçların yapısı ve nasıl 
tespit edileceği konusunda bilgiler verdi. Baktığımız 
taşları toz diyerek geçmememiz gerektiğini söyledi. 
Eğirdir Bedesten’deki taşların yapısını inceledik. 
Yemek sonrasında otelimize geçtik. Daha sonra Oğuz 
Hocamız tişört baskısı yapmanın tekniklerini ve 
inceliklerini anlattı. Çeşitli kalıplarla tişörtlere baskılar 
yaptık. Daha sonra böcek bilimci Mustafa Avcı 
Hocamız böcek çeşitleri, yakalama ve saklama 
teknikleri hakkında bilgiler verdi. Isparta’da otuz tür 
böcek olduğunu, yabancılarla çalışmalar yapıldığını 
anlattı. Böceklerle ilgili sorularımıza cevaplar verdikten 
sonra eğitimimiz bitti.  

Akşam yemeği sonrasında Sema Hanım Isparta’nın 
korunan alanlarını ve yapılan çalışmalarını anlattı. 
Kısa bir ara verdikten sonra Yasin Hocamız ve 
Gökhan Hocamız yaban hayvanlarıyla ilgili bilgiler 
verip, ardından yaban hayvanları eşleştirme kart 
oyununu oynadık. Oyunu Yaban obası kazandı. Bizler 
için kazançlı ve eğlenceli bir gün daha böylece sona 
erdi. 

 

02.09.2012 PAZAR 

 

Güne 8.30’da kahvaltı ile başladık, ardından Yasin 
Hocamız drama etkinliği olan kırmızı başlıklı kız 
hakkında bilgiler verdi. Farklı bakış açılarından tiyatro 
yapmamızı belirtti. Obalar konularını belirledikten 
sonra prova yaparak hikâyelerini canlandırdı. Hacel 
obası yarışmayı kazandı.  

Öğle yemeği için Eğirdir’e gittik. Daha sonra otelin 
yanındaki göl kenarında Halil Hocamız GPS ve pusula 
kullanımı hakkında bilgiler vererek obalar arası 
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oryantiring yarışmasını başlattı. Altın Kartal obası 
olarak IDE rekorunu kırarak 17 dakikada gizlenen 
soruları bulduk ve doğru cevaplayarak yarışmayı 
kazandık.  Yarışmanın ardından güzel bir akşam 
yemeğine geçtik.  Daha sonrada hocalarımız Isparta 
hatırası olarak bizlere hediyeler verdi.  

Gece 1’de ise gökyüzünü teleskop ile gözlemlemeye 
çıkmıştık artık.  

 

 

03.09.2012 PAZARTESİ 

 

Artık gezimizin son gününe gelmiş olmanın tatlı 
yorgunluğu vardı. Dün gece ilk defa yıldızları bu kadar 
dikkatli incelemiş, keyif almıştık. Zaman çok çabuk 
geçiyor ve bunun farkındaydık. Biz artık bilinçlenmiş 
ve bildiklerimizi aktarabilmek için Türkiye’nin dört bir 
yanına dağılacaktık. Bildiklerimizle yeni bilinçli 
çevreler oluşturacak ve öğrendiklerimizi, bilgilerimizi 
heybemize yükleyip memleketlerimize dağılacaktık. 

 

 


