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Orman Fakültesinin Doğa Eğitimi Projesine bir Ispartalı 
öğretmen sıfatıyla katıldım. Projeye katılma amacım ilimizin 
doğal güzelliklerini tanımak, öğrencilerime ve çevreme bu 
bilgi birikimlerini daha iyi aktarabilme amaçlıydı. İkincil 
amacım öğrenirken doğada temiz hava alma, stres atma, 
tatil ihtiyacını giderme gibi sebeplerdi. Kırk yaşına gelmiş 
biri olarak doğa ile ilgili çok az şey bildiğimi fark ettim. Bir 
haftalık bunu gezerek ve görerek verilen eğitimde aldığım 
bilgi ve birikimlerle beraber bir doğasever olarak 
ayrılıyorum. Proje sorumlusu sayın hocam İdris Beye bize 
dolu dolu bir hafta yaşattığı için şükranlarımı arz ediyor ve 
başarılarının devamını diliyorum. Saygılarımla.  

Halil DOĞAN 

Uzun yıllardır yaptığım eğitici rolümün dışında eğitilmek 
ihtiyacını karşılamak üniversite personelinin ilişkilerindeki 
yaklaşımını tanımak çevremi doğayı, canlıları tanımak bunun 
dışında kendi eksiklerimi görmek amacı ile böyle bir 
etkinliğe katıldım.  

Eğitimcileri sıcak yaklaşımı motivasyonu farklı yönleri ile 
ortaya çıkan hocalarımızın güler yüzü davranışları bana iyiki 
bu eğitime katılmışım dedirtti. Eylenmenin yanında yaparak, 
yaşayarak birçok bilgi öğrendim. Proje sorumlusu hocamın 
sevimli otoritesi personelin işlerini canla yapmalarında bir 
etkendi. 

Onların da samimi çalışmaları organizasyonun çok verimli 
geçmesine neden olan unsurlardan biriydi.  

Jeoloji meteoroloji yaban hayatı kanatlı hayvanlar ve ve 
peyzaj konusunda birçok bilgi öğrenmenin yanında teknik 
terimler hakkında bilgi sahibi oldum. Öğrendiklerimizi izci 
lideri olarak öğrencilerime aktarmayı görev sayıyorum. 

Böyle bir etkinliğin yapılmasında görev alarak emek veren 
insanlara ve bu imkanı sağlayan kurumlara şahsım adına 
teşekkür ediyorum.  

Nuri EKER  

Buraya gelmeden önce biraz tedirgindim. Ancak çevrenin 
güzelliği ve hocaların doğa sevgisi, heyecanını gördükten 
sonra düşüncelerim değişti. Burada öğrencilerime aktaracak 
çok bilgi edindim. Doğaya bakış açım değişti. Bu projede 
çalışan herkese teşekkür ederim.  

Tülay İNCİ 

Çok değerli IDE ekibine… 

Bilgiyi dünyanın en önemli hazinesi olarak gören bir insan 
olarak şunu söyleyebilirim ki ben bu etkinlikten büyük 
zenginliklerle ayrılıyorum. Bu zenginlik başta 
eğitmenlerimizden aldığımız bilgiler olmak üzere edindiğim 
güzel tanıdığım yeni kişilikler ve siz değerli hocamızın 
deneyimlerinden yararlanmak şeklindeydi. 

Hem bilgi hem de sosyal içerikli bir etkinlikti. Emeği geçen 
tüm hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkürler. 

Bizleri güzel hatırlamanız dileğiyle… 

Aslıhan CESUR  

Dört ayrı yerde programlanmış olan seçili doğa alanları 
isabetli olmuştur. Seçilen alanların doğallığı hayatı 

bakımından iyi olması önemlidir. Emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunarım.  

Bu tür doğa gezilerinin daha geniş kitlelere yapılmasını 
temenni ederim.  

İnsan doğayı tanıdıkça sever.  

Mustafa ŞİMŞEKLİ 

Bu projede kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü yedekten 
Yrd.Doç.Dr. Ebubekir hocamdan gelen bir telefonla asile 
geçtim. Birçok projeye katıldım ama böylesini görmemiştim 
böyle bir çalışma ruhuna sahip bir ekip görmemiştim. Bana 
bu projenin getirileri 

1) Değerli, kaliteli, verimli bilim adamları ile tanıştım. 

2) Var olan bilgimi her yönden (taş, flora, fauna, peyzaj…) 
geliştirme fırsatı buldum. 

3) Unutamayacağım arkadaşlıklar kurdum  

Son olarak değerli hocam Prof. Dr. İdris OĞURLU ve diğer 
bilim adamlarına çok ama çok teşekkür ederim.  

Emre ÖZ 

Herkese Merhaba,  

Anlaşılan o ki sadece ben değil herkes sessiz...Sınavdana 
sonra harika bir eğitime katıldım.Bana terapi gibi geldi:) On 
günlük bir eğitim yarısı çadırda geçti.Güzel bir deneyimdi 
benim için.Eğitime katılan iki tane jeoloji profesörü vardı 
artık gördüğüm taşlara taş deyip geçmiyorum. Benim 
izlediğim ÖDA olan volkan konisindeki ve gezdiğimiz diğer 
yerlerdeki kayaçları kayaçları incelemek gerçekten çok 
etkileyiciydi.  

Eğirdir Hoyran Gölü'ne gittik. En heyecanlı alanlardan 
biriydi.Bu bölgede saz kedisi varmış ve gece görebilmemiz 
daha kolay olduğu için tüm gün bekledik gece 2 ye kadar 
oradaydık. Kendimi safaride hissettim sadece Afrika'da 
değildim onun dışında tam hayal ettiğim gibiydi. Tüm 
bunları yaşayıp o kediyi görmeyi çok isterdim ama bir çift 
göz görebildik. Çok kalabalık olmamızdan dolayı sanırım 
ürktü.  

Eğitmenlerimizin birçoğu orman mühendisiydi. Şimdi 
ağaçlara kendimi daha yakın hissediyorum. Hangisi istilacı 
tür hangisi yerli hangisi yabancı epey bir şey öğrendim.  

Başka bir macera daha. Gittiğimiz başka bir bölgede yaban 
keçisi görmek için üç gruba ayrılarak kayaların tepesinde 
pussu kurarak yaklaşık üç saat bekledik. Ancak bu üç 
gruptan sadece bizim grup yaban keçilerini göremedi. Ama 
bu öyle bir merak ki ertesi sabah sadece biz göremeyenler 
4'te uyanıp tekrar gözleme gittik ve sonunda yaban keçisini 
gördüm hem de büyük bir aile. Şunu itiraf etmeliyim yaban 
hayatı gözlemlemek kuş gözlemlemekten daha zor.  

Son bir şey daha çadırda kaldığımız dağda gece yarısı biraz 
daha yukarı tırmanarak yıldızlar hakkında bilgi edinmek ve 
yön bulmayı öğrenmek muhteşemdi.  

Bunlar benim için yeni deneyimlerdi ve yeni yollar...  

Herkese sevgiler... 

Hale DEMİRBAŞ 

 


