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YABAN OBASI 

 

27.08.2012 PAZARTESİ 

 

Belirtilen adrese eğitim programına katılmak üzere 
yola çıktığımızda, biraz heyecan biraz da programın 
içeriği, nasıl olacağı konusunda senaryolar 
canlanıyordu kafamızda.  

Kayıt yerine geldiğimizde sıcak bir karşılama ile 
işlemler yapılırken bir yandan da katılımcı 
arkadaşlarla tanışma ve kaynaşma ve sohbet ortamı 
içinde resmi işlemlerimizi tamamladıktan sonra 
eşyalarımızı belirlenen odalarımıza yerleştirdik. 
Birlikte öğle yemeği sırasında ise ekip 
arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk. Daha sonra 
Meteoroloji Müdürlüğüne giderek klimatoloji, iklim 
olayları ve rasat araçları hakkında bilgiler aldıktan 
sonra gözlem balonunu uçurduk. Daha sonra Gökçay 
mesireliğine gittik. Burada tanışma ve drama 
etkinlikleri, çevre tanıma gözlemleri yaptık. Akşam 
yemeğinden sonra ise Isparta Öğretmenevi’nde IDE 
programının kapsamı hakkında bilgiler verildi. İlk 
günden çok güzel, eğlenceli ve verimli bir eğitim 
programı olacağı düşüncesi ile seçildiğimizden ve 
katıldığımızdan dolayı kendimizi çok şanslı 
hissediyorduk.  

 

28.08.2012 SALI 

 

Isparta ağır ağır aydınlanırken, yeni günün sabahına 
heyecanla uyandık. Güzel bir kahvaltıdan sonra, daha 
önce anlattıkları sabırsızlıkla beklediğimiz “ 
Kaplumbağa Toplama” etkinliğimizi gerçekleştirdik. 
Ellerimize eldivenleri geçirerek, Isparta merkezde boş 
arsalarda, tüm kayaların, otların arasına tek tek 
bakarak kaplumbağa aradık. Arkadaşlarımız 
heyecanla çığlıklar atarak “buldum, buldum” diye 
bağırıyorlardı.  

Kaplumbağalarımızı topladıktan sonra Gölcük Tabiat 
Parkı’na giderek, bunları hayatlarını idame 
ettirebilecekleri ortama bıraktık. Bu olayın verdiği 
gururla, hareketimize devam ettik. Dürbünlerimiz 
dağıtıldı ve obalarımız belirlendi. Sonra dürbünlerimizi 
nasıl kullanacağımızı gösterdiler. 

Yürüyüş sırasında Gökhan Hocamız sarıçam ve 
karaçam türlerini göstererek arasındaki farkları 
söyledi, aynı zamanda yaban domuzu izlerini gösterdi. 
Bir dinlenme alanında da birlikte yaban atlarını 
gözlemledik.  

En güzel etkinliklerden biri de, Yasin Hocamızın 
bizden çimlere uzanarak gözlerimizi kapatıp, doğayı 
dinlememizi istemesiydi. Daha önce hiç böyle bir şey 
yapmamıştık.  

Bundan sonraki etkinliğimiz ise, daha da güzeldi. Bu 
etkinlik “ağaca sarıl” etkinliği idi. Ağaca sarıldıktan 
sonra düşüncelerimizi resimlere, şiirlere döktük. Gece 
otelde şiirlerimizi okuduk. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eker 
Hocamız GPS aracı ve Pusula kullanımı ile ilgili 
bilgiler verdi. 

Muhteşem bir günün sonunda yorgunlukla 
otobüsümüze binerek otelimize doğru yol aldık.  

 

29.08.2012 ÇARŞAMBA 

 

Yoğun bir telaş içinde yapılan kahvaltının ardından 
artık eğitimimize büyük bir iştahla hazırdık. İlk olarak 
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 
Fakültesi’nin aydınlık ve uzun koridorlarından 
geçtikten sonra dekanı ziyaret ettik. Sohbet ortamında 
yaptığımız görüşmede bu başarının proje ekibinin 
iliklerine kadar işlenmiş hoşgörü ve samimiyette 
olduğunu konuştuk. Ardından böcek, bitki, genetik 
uzmanları hocaları ziyaret ettik. Fakültenin ardından 
servis aracımıza binip güzel bir manzara eşliğinde 
çadır ortamında enfes gözlemeleri yiyeceğimiz Eğirdir 
Akpınar’a çıktık.  

Gittiğimiz İl Orman Müdürlüğü’ne ait fidanlıkta 
gördüğümüz tohumdan çoğaltılmış binlerce fidan ve 
bunların nasıl ormana dönüşeceği hakkında bilgi 
sahibi olduk. Daha sonra da Kovada Gölü Milli 
Parkı’na geçerek göl çevresinde yürüyüş yapıp, kuş 
gözlemledik.  

Yorucu fakat oldukça eğlenceli günümüzü Yazılı 
Kanyon Tabiat Parkı’nda sonlandırdık. 

 

30.08.2012 PERŞEMBE 

 

Gün 6.30’da başladı bizim için çünkü yapmamız 
gereken bir yürüyüş vardı. 

Çoğumuz bu saatte uyanmak için zorlandı. 
Çadırlarımızdan çıktığımızda insanların 
koşturmacaları, hazırlık yapmaları insanı ayrıca 
heyecanlandırıyordu. 

 Kahvaltı öncesi Yazılı Kanyon’da yürüyüşe çıktık. 
Yürüyüşün sonunda bir alabalık çiftliğinde bulduk 



IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

 

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 

TÜBİTAK 4004   |   http://ide.sdu.edu.tr 

 

S E H E R   Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R İ 
 

kendimizi. Yetkililer tarafından bilgiler aldık. Daha 
sonra aynı yoldan dönerek kamp alanına ulaştık.  

Kamp alanında ateş yakarak, kahvaltımızı odun 
ateşinde hazırladık. Kahvaltı sonrasında 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla küçük bir etkinlik 
düzenledik. Günün başrolünde Hüseyin Fakir 
Hocamız ve TÜBİTAK yetkilileri vardı. Hüseyin 
Hocamız bize, bulunduğumuz bölgedeki bitkiler 
hakkında bilgiler verdi.  

Akşamüzeri suyun gözüne ilerledik. Daha sonra yine 
kampa dönerek odun ateşinde akşam yemeğimizi 
pişirip afiyetle yedik. Günün en heyecanlı en güzel 
saatleri akşam yemeğinden sonraki anlardı. 
Birbirinden ilginç etkinlikler. 

 

31.08.2012 CUMA 

 

6.30 da uyanıp yaban keçisi gözlemi için Alaçeşme 
bölgesine gidildi.  

Heyecan dolu Yaban keçisi gözleminin ardından 
seralara giderek kahvaltımız için sebze topladık. 

Kahvaltı yapıldıktan sonra çadırlar toplanıp kamp 
alanı temizlendi. Daha sonra gittiğimiz Sütçülere bağlı 
Çandır köyünde ise köylülerle sohbet edildi.  

Sohbetten sonra öğle yemeği için Sütçüler’e ve 
oradan Adada antik kentine gidilerek bu tarihi yerleşim 
yeri gezildi. Buradan Aksu’ya hareket ettik. 

Aksu’da Zindan Mağarası’nı ziyaret ettikten ve burada 
hem mağaralar hem onda yaşayan canlılar hakkında 
aldığımız bilgiler den sonra dönüşe geçtik.  

Eğirdir’e yediğmiz yemeğin ardından tekrar Uygulama 
Oteline dönüyorduk. 

 

01.09.2012 CUMARTESİ 

 

Saat 7.00’de Eğirdir Gölü koruma sahasına gittik. 
Boyalı mesireliğindeki Erguvani Balıkçıl ve Akbalıkçıl 
kuşlarını gözlemledik. Kısa bir yürüyüşün ardından 
kahvaltı için otelimize geri döndük. 

Saat 11’de Prof. Dr. Muhittin Görmüş kayaçların 
yapısı ve tespiti hakkında bilgiler verdi. Eğirdir 

Bedesten’de kayaçları tanımamız için örnekler 
gösterdi.  

Öğle yemeğinin ardından Oğuz Yakın Hocamız tişört 
baskısı yapmanın tekniklerini öğretti. Arkadaşlarımızın 
yaratıcılıkta sınır tanımadığını gördük. Daha sonra 
Prof. Dr. Mustafa Avcı Hocamız böcek çeşitleri 
hakkında bilgiler verdi.  

Akşam yemeği sonrasında Isparta Doğa Koruma 
Şube Müdürü Sema Ülker Isparta’nın çalışmalarını 
anlattı. Daha sonra yaban hayvanları hakkında bilgi 
verildi. Bu bilgilerle kart eşleştirme oyunu oynadık. Ali, 
Gamze ve Burhan arkadaşlarımızın üstün 
gayretleriyle yarışmanın birinci olduk. Yarışma çok 
eğlenceli ve çok çekişmeliydi. Bu yarışma ile günü 
noktaladık. 

 

02.09.2012 PAZAR 

 

Pazar günü sabah 8.30 da otelin kahvaltı salonunda 
kahvaltımızı yaptık. Güzel sohbet eşliğinde yapılan 
kahvaltının ardından 9.15 de toplantı salonuna 
geçerek “Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurt” adlı hikâyeyi 
dinledik. Sonra aynı hikâyeyi birde kurdun ağzından 
dinledik. Sonra bu hikâyeyi dört oba, dört farklı 
karakter açısından yeniden düzenleyerek yaratıcı bir 
drama etkinliği yapıldı. Birinci olan grup belirlendi.  

Saat 12.30 da yemeğe gidildi. Yemekten sonra biraz 
dinlendik ve otelden ayrılarak göl kenarında bulunan 
oryantiring alanına gittik. 

Oryantiring alanında Halil Hocamız bize GPS ve 
pusula kullanımı hakkında bilgiler verdi. Daha 
önceden saklanmış olan soru kâğıtlarını bize verdikleri 
koordinatlara göre bulmamızı istediler. Pusula ve GPS 
i kullanarak etkinliği tamamladık. Bize sorular soruldu 
ve yazılı cevaplar alındı. Birinci olan oba belirlendi. 

Saat 19.00’da yemeğe gittik. Sonra otele döndük. IDE 
ekibinin otelde bizler için hazırladığı ödül ve hediyeleri 
aldık. Tabii, bizde hocalar için daha önce hazırlamış 
olduğumuz sürprizi yaptık.  

Geceleyin gökyüzü gözlemi için otelin arkasındaki 
tepeye gittik. Önder Hocamız bize yön bulmayı, kutup 
yıldızını anlattı.  

Saat 1’de otelimize geri döndük. 

 

 

 

 


