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HACEL OBASI 
 

27.08.2012 PAZARTESİ 

 

Sabah 5’den itibaren katılımcılar Isparta’da 
toplanmaya başladık. Otelde saat 10’a kadar 
toparlandık. Toplantı salonunda toplandık. Önder 
Hoca kampın nasıl olacağını anlattı. Diğer hocalarda 
kendini tanıttı.  

Öğleyin yemekten sonra Gökçay mesire yerine geçtik. 
Birbirimizin ismini ve lakaplarını bir drama şeklinde 
öğrendik. Bu tanışma etkinliğinden sonra akşam 
yemeği için restorana geçtik. Daha sonra 
öğretmenevinde bilgilendirme toplantısından sonra 
otelimize geri döndük. 

28.08.2012 SALI 

Sabah erken saatlerde kahvaltımızı yapıp otelden 
ayrıldık. 

Şehir merkezine giderek bina ve arsalar arasında 
mahsur kalmış kaplumbağaları topladık. Her bir 
arkadaşımız kaplumbağa bulduğunda çok 
sevinmekteydi.  

Her boydan kaplumbağa vardı, aşağı yukarı 40 cm 
olandan, kibrit kutusu büyüklüğünde olan kadar. 
Özellikle bebek kaplumbağalar çok şirindi. Onları 
elimize aldığımızda korktular ve hareketsizce durup 
bizlere baktılar. Bazılarının ağzında çiçek yaprakları 
vardı, muhtemelen yemek yiyorlardı. Topladığımız bu 
kaplumbağaları Gölcük Tabiat Parkı’na götürmek 
üzere yola çıktık.  

Tabiat parkına geldiğimizde önceden tespit edilen 
uygun bir yere kaplumbağaları bıraktık. Birkaç fotoğraf 
çektikten sonra oradan ayrıldık. 

Gölcük gölü kenarına geldiğimizde ise gölün jeolojik 
yapısı hakkında bilgiler aldık. Bu arada suya atılınca 
batmayan pomza taşı hakkında bilgi aldık.  

Sonra ormana giderek burada Yasin Hocamız 
önderliğinde “doğayı dinle” etkinliği yaptık. Bu etkinlik 
sonrasında katılımcılardan Yılmaz Hocamız IDE 5 den 
ateşimizi aldık, bu ateşi ormanları yakmak için değil, 
ormanları daha da güzelleştirmek için kullanacağız 
sözü hafızalarımıza kazındı.   

Öğle yemeğinde menüde yöreye özgü yemekler vardı. 
Yemekten sonra Mehmet Eker Hocamız tarafından 
yön bulma, harita okuma teknikleri ile GPS ve pusula 
kullanımı hakkında bilgiler aldık. Sonra Gölcük gölü 
etrafında kuş ve doğa gözlemleri yaptık. Yasin Ünal 
hocamız bize bilgiler verdi. Dürbünlerimizi kullandık.  

Alana döndüğümüzde Önder Hocamız IDE 5 ekibine 
tişört ve şapkalarını dağıttı. Daha sonra Isparta’ya 
doğru hareket ettik ve otelimize döndük.  

29.08.2012 ÇARŞAMBA 

 

Artık kamp yapma vakti gelmiş ve hazırlıklara 
başlanmış bulunmaktaydık. Otel Bolat’ta olan son 
günümüz nedeniyle topladığımız eşyalarımızı 
otobüsümüze yerleştirdik. Orman Fakültesi’ne ziyaret 
için Süleyman Demirel Üniversitesi’ne doğru yol aldık.  

Orman Fakültesi’nde Dekan Prof. Dr. Cahit Balabanlı 
hocamızın, IDE projesinin doğuşu, gelişimi ve yapılan 
güzel çalışmalar hakkındaki konuşması dinlendi. Daha 
sonra entomoloji laboratuarına geçilerek burada 
Oğuzhan Hocamız tarafından Türkiye’deki böcek 
familyasından olan kelebekler, çekirgeler vb türlerin 
bir takım özellikleri ve doğadaki varlığı ve etkisi 
hakkında geniş bilgiler aldık.  

Günümüzün en yoğun anlarının geçtiği bir başka 
laboratuar olan herbaryum ziyaretimizdi. Hüseyin 
Fakir Hocamız, bitki ekolojisi hakkında kısa bir 
bilgilendirmeden sonra fakültenin belki de en ilgi çekici 
laboratuarlarından biri olan Yaban Hayatı Müzesi’ni 
ziyaret ettik. Birçok canlı türünün tahnitlerini görme 
fırsatı elde ettik. Gri balıkçıl, geyik boynuzları vb 
birçok türü görme fırsatı elde ettik. Buradan Eğirdir’e 
doğru yol aldık.   

Eğirdir gölü manzarası, ekosistemi ve su kaynağı 
bakımından eşsiz bir yer. Burada Erol Hocamız, 
iğneleyici, gerçekçi ve duygu yüklü konuşması ile 
Eğirdir’in geçmişten bu güne değişen ve gittikçe daha 
kötüleşen ekosistemi hakkında bilgiler verdi. Buradan 
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’na hareket ettikten sonra 
yol üzerinde uğramış olduğumuz yerlerden biri de 
Eğirdir Orman Fidanlığı idi. Fidanların yetişmesi ve 
çalışmaların yürütülmesi hakkında çok önemli bilgiler 
edindik.  

Daha sonra ise Kovada Gölü Milli Parkı bütün güzelliği 
ve cazibesi ile bizleri karşıladı.  Burada yapmış 
olduğumuz doğa yürüyüşü ve kuş gözleminden sonra, 
kamp kuracağımız alan olan Yazılı Kanyon’a geçtik. 
Çadırlarımızı kurduk, akşam yemeğimizi yedik.  

 

30.08.2012 PERŞEMBE 

 

Sabah 6.45 de seher yürüyüşü yapmak için toplandık. 
Yürüyüş esnasında bazı noktalarda durarak kuş ve 
yaban keçisi gözlemi yapıldı. Gözlemlerden sonra 
kahvaltıda ateş yakabilmek için odun toplandı. Geri 
dönüş yolu üzerindeki canlı alabalık merkezini ziyaret 
ettik.  

Kamp alanına vardığımızda kahvaltı yapıldı. 
Kahvaltımızda bize TÜBİTAK yetkilileri de eşlik etti. 
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TÜBİTAK yetkilileri ile sohbet ettik. Çok güzel vakit 
geçirdik. Bizim için unutulmaz bir kahvaltı oldu. 
Kahvaltının ardından tüm IDE ekibi toplandık ve 30 
Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için ufak bir 
gösteri ve konuşma yapıldı. Ardından Cahit Balabanlı 
hocamızın Türkiye’nin çayır ve meraları ile ilgili ufak 
bir konferansı oldu. Ardından Hüseyin Hocamız 
Isparta’da bitki türlerini tanıttı. Hüseyin Hocamız 
önderliğinde arazi yürüyüşüne çıkıldı. Uygulamalı 
eğitimden sonra öğle yemeği yenildi. Yemek 
sonrasında TÜBİTAK’tan gelen hocalarımız bir anket 
yaptı. Daha sonra Yazılı Kanyon’da suyun gözüne 
gitmek için yürüyüş yapıldı.  

Yaklaşık yarım saatlik yürüyüşten sonra suyun 
gözüne ulaştık. Akşam yemeği yenildi. IDE de 
dördüncü günümüz yorucu ama bir o kadar da güzel 
geçti. 

 

31.08.2012 CUMA 

 

6.30 da uyanıp yaban keçisi gözlemine gittik. Yaban 
keçisi gözleminin ardından kahvaltı yaptık, daha sonra 
çadırlarımızı toplayıp kamp alanını temizledik ve 
Sütçülere bağlı Çandır köyüne sohbete gittik. 
Sohbetten sonra öğle yemeği için Sütçüler’e döndük. 
Ardından Adada Antik Kenti’ne gittik. Aksu’da Zindan 
Mağarası’na gidip, çok ilginç mağarayı gezdik. 
Eğirdir’e döndük yemek yenilerek Otelimize geçtik.  

 

01.09.2012 CUMARTESİ 

 

Güneş tüm heybetini Eğirdir gölü üzerinden henüz 
göstermeye başlamadan konakladığımız otelden 
Boyalı mevkiinde ki kuş koruma alanına ulaştık. 
Burası hakkında bilgiler edindikten sonra sahayı 
gözetledik. Kuşları ürkütmemek için uzaktan 
yaptığımız sessizce gözlem, büyük heyecan 
uyandırdı. Eğitmenlerimizin kurduğu teleskop benzeri 
dürbünle uzaktan gördüğümüz kuşlar artık en 
yakınımızda idi. Erguvani Balıkçıl, Akbalıkçıl, 
Sakarmeke kuşlarının usul usul ve estetik hareketleri 
bizim için en güzel günaydın sözcüklerinden daha 
etkiliydi. Bu heyecan uzun süre devam etti. Güneş 
artık tam doğmuş, doğanın en aciz varlığı insanı en 
temel ihtiyaçlarından biri olan beslenmenin saati 
gelmişti. Otelimizde güzel bir kahvaltı bizi bekliyordu. 
Gördüğümüz kuşları doğal ortamında bırakıp yeni 
bilgiler öğrenmek için yola koyulduk.  

Kahvaltının ardından Eğirdir’de bulunan bir alanda 
Prof. Dr. Muhittin Görmüş Hocamız, fay aynası, 
andezit, granit, kireç taşlarını mermer ve buna benzer 
kayaç tanıtıp bizi şehir merkezindeki tarihi medreseye 
götürerek oradaki diğer taşlar hakkında bilgi verdi.  

Güzel bir öğle yemeğinden sonra Prof. Dr. Mustafa 
Avcı’nın böceklerle ilgili anlattıkları ilginçti. Konuyla 
ilgili çok şey bildiğimizi ancak hiç bir şey bilmediğimizi 
fark ettik.  

Akşam toplantı salonunda sema hanım, bizlere 
görevleri hakkında bilgi verdi. Isparta’daki korunan 
alanları anlattı. Daha sonra Yasin Hocamız yaban 
hayvanları hakkında bilgiler verdi, bunlarla ilgili 
eşleştirme oyunu oynadık.  

 

02.09.2012 PAZAR 

 

Sabah 8.00 civarında kahvaltı için aşağı indik.  

Keyifli bir sabah kahvaltısının ardından geçtiğimiz 
toplantı salonunda o bilinen kırmızı başlıklı kızın 
hikâyesini Hülya Hocamız anlatmaya başladı. İlknur 
Hocamız devam etti. Daha sonra bu hikâyeyi birde 
kurdun gözünden dinledik. Yasin Hocamız bizlere 
öğrendiğimiz dört farklı açıdan hikâyeyi anlatmamızı 
istedi. Bize de kurdun gözüyle bakmak düştü. Kısa bir 
hazırlıktan sonra bütün obalar dramalarını oynadı. 
Çok eğlenceliydi. Yaban obası süperdi ama yarışmayı 
bizim oba kazandı. Etkinlik sonunda öğle yemeği için 
Eğirdir’e geçildi.  

Yemekten sonra otelin yanında bulunan arazide 
oryantiring yapmak için araziye yüründü. Burada Halil 
Hocamız GPS ve pusula yardımı ile koordinat 
saplamayı öğretti. Ardından bize verilen koordinatlarla 
saklanan soru kâğıtları arandı. Bu oyunu telaştan 
kaybettik. Bir saat dinlenme molasından sonra akşam 
yemeği için Eğirdir’e geçildi.  

Yemekte Yılmaz Hocamız bize şiir okudu. Yemek 
sonrasına otele döndük. Biz dönerken proje ekibi 
hocalarımız bizim için sürpriz hazırlamışlar. Onların 
sürprizinden sonra bizde onlara sürpriz yaptık.  

Gece yarısı gökyüzü gözlemi için otelin arkasındaki 
tepeye geçtik. Gökyüzü gözleminin ardından 
fotoğrafçılık eğitimi için otelin sunu salonuna geçtik. 


