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Isparta Doğa Eğitimi (İDE) projesinin uygulanacağını e-mail 
yoluyla öğrendiğim gün başvurumu yaptım. Yaz boyunca bu 
kampa yönelik birtakım hayaller kurmuştum. Temmuz 
ayında yapılan kamp ile ilgili IDE notlarını bulup sık sık 
okuyordum. Yani, kısacası, kampa şartlanmıştım ve 
hazırlıklıydım. Listenin açıklandığı gün, yedekler arasında 
olduğumu görünce çok üzüldüm. Bu dönemi Karadeniz turu 
için planlamayı düşünürken, ertesi gün Ebubekir 
GÜNDOĞDU hocamızın beni aramasıyla ve kampa 
katılabileceğimi söylemesiyle adeta havalara uçtum.  

Ben bu tür doğa kampına ilk defa katılıyorum. Üniversitede 
okurken bazı arazi çalışmalarına katılmıştım, ama doğa 
eğitimi adıyla bir çalışmaya ilk defa katılmış oluyorum.  

Isparta yöresinin bu denli bir doğa müzesi olduğunu 
bilmiyordum. Gezi ve gözlemlerimizde gördüğüm her nokta 
beni adeta büyüledi. Ben Karstik yörelerde uzun yıllar 
yaşayan biriyim. Ama böyle bir ortamda, bilinçli bir şekilde 
ilk defa yaşadım, diyebilirim.  

Taşlar ve oluşumları ile ilgili bilgim vardı. Muhittin GÖRMÜŞ 
ve Ali BİLGİN hocalarımız bu bilgilerimi tazeledi ve 
çoğalmasını sağladılar.  
Gittiğimiz yerlerde, gördüğüm her taşın benim için ayrı bir 
anlamı oldu. Daha önce her türlü çam, sedir, ardıç, meşe 
gibi türleri çok gördüm. Fakat, İsmail DUTKUNER hocamızın 
anlatımından sonra, ben bu ağaçlara adeta vuruldum.  

Ben kendimi bildim bileli bir doğaseverdim. Doğanın 
mutlaka korunması gerektiğine, bunun için de gerekirse çok 
katı kuralların hiç tereddüt etmeden uygulanması 
gerektiğine inanırdım. Ama, bu kamp döneminde koruma 
altındaki bölgelerde yıllardan beri yaşayan, geçmişi ile o 
topraklara bağlı olarak yaşayan insanların, köylümüzün ne 
kadar sıkıntılı olduğunu öğrendim.  

Yine, bu kampta doğadaki ot veya çalı deyip geçtiğimiz 
birçok türün aslında şifalı bitkiler olduğunu daha iyi anladım.  

Bu kamp dönemi bana gezmediğim, görmediğim yerleri 
tanımak yanında başka katkıları da oldu. Mesela, yeni 
arkadaşlar edindim. Bu arada, üniversite yıllarımdan sınıf 
arkadaşım Şerif Ali YILMAZ ile tekrar bir araya gelme 
imkanım oldu.  

Kamp boyunca ekip çalışmasının güzelliğini yaşadım.  

Öğretmenlik mesleğine farklı bir bakış açısı kazandım. Artık, 
okullarımızda çevre derslerinin sıradan bir ders olmaması 
gerektiğine daha fazla inandım. Şimdi, Doğa Bilimleri Lisesi 
veya liselerde doğa bilimleri alanı olması gerektiğine 
inanıyorum.  

Peki bundan sonra ne yapacağım? Okuluma döndüğümde 
kamp dönemindeki çalışmalarımızı okul yönetimi 
öğretmenleri ve öğrencilerimizle etraflıca paylaşıp, 
“Okulumuz içinde doğa koruma adına neler yapabiliriz?” 
sorusuna cevap arayacağız. Ülkemizin tüm endemik ve relikt 
türlerinin herkese öğretilmesi için daha fazla çaba 
harcayacağım. Çalıştığım okulun yakın çevresinde arazi 
çalışmaları yapacağım.  

IDE Eylül döneminin hiçbir anını unutmak mümkün değil. En 
çok hatırlayacağım kısmı ise Sütçüler’deki kamp yerinde 
geçirdiğimiz 3-4 güzel gün…  

Başta Dr.İdris OĞURLU ve Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU 
hocalarımız olmak üzere tüm değerli hocalarımıza ve kamp 
dönemi boyunca bize yardımcı olan IDE ekibinin diğer 
üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız. Size 
minnettarım.  SAYGILARIMLA  

Metin OLGUN 

IDE projesini bir arkadaşım tavsiyesi ile öğrendim ve izci 
lideri olarak başvuru yaptım. Listeler açıklandığında adımı 
görünce çok sevindim. Hemen komiteden Ebubekir bey ile 
irtibata geçtim. Hangi firmayla saat kaçta geleceğimi sordu. 
Alaşehir Sarıkız Turizm ile sabah 4.00 de geleceğimi 
söyledim. Bana “İner inmez beni ara sizi garajdan alacağım” 
dedi. Ben ise ‘Hocam ben gece 4.00 den bahsediyorum” 
deyince “Hiç fark etmez ben sizi alırım” demesiyle benim ilk 
intibam çok olumlu oldu. Demek ki çok ciddi bir 
organizasyon olacak bu, dedim. Nitekim, Ebubekir hocam, 
dediği gibi de karşıladı bizi..  

7 günlük program günü gününe ve saati saatine 
programlanmış ve üstelik kitapçıkları hazırlanmıştı. 3 gün 
çadır hayatı, biz izciler için bildiğimiz konulardı, ancak 
yemek olayı çok hoştu her guruba dağıtılan erzak ve 
malzeme ve yine her gurubun bunlarla kendilerinin pişirdiği 
yemekler....  

IDE’ye kadar, benim gözümde orman, bir ağaçlar topluluğu 
idi. Ancak, uzmanlarca verilen bilgiler ile orman ağaçlarının 
her birinin adlarını ve özelliklerini, taşların adını ve 
özelliklerini öğrendim. Hele hele yaban keçilerini izlemek, 
herkese nasip olmayacak bir duyguydu. Isparta’nın ve 
yöresinin ne kadar güzellikler barındırdığını hayretle 
gördüm. Benim için unutamayacağım anlarla dolu bir gezi 
oldu bu. Tüm organizasyon ekibini kutluyorum. Teşekkür 
ediyorum. Başarılarınızın ve çalışmalarınızın devamını 
diliyorum. Saygılarımla..  

Ali Rıza TÜRKOL 

Daha önceleri kafamızda afaki kalan ve öğrencilerimize 
anlatmamıza rağmen görmediğimiz yapıları görmemizi 
sağlayan bir proje oldu IDE. . Düşünsenize, belki bir daha 
göremeyeceğimiz Kasnak meşesiyle tanıştık. Karst 
coğrafyasını görmekle kalmadık, onunla bir bütün olduk 
adeta. Ve tabi ki kuş gözlemledik.  

Ayrıca, kamp ortamından bahsetmek de gerekir. Böyle bir 
ortamın bize çok şeyler kazandırdığı muhakkak. Kim derdi ki 
gece yarısı buz gibi kaynak suyunda yıkanacağımızı ve 
böylesine hoş bir ortamda, değerli arkadaşlarla ve 
hepsinden önemlisi saygın hocalarla birlikte olacağız. 
Halbuki bu kampta bunu ve nicelerini yaşadık Teşekkürler...  

Kemal AYGÜN 

Uzun yıllar böyle bir doğa eğitimi almak, doğayı, kitaplardan 
değil de bizzat içinde tanımak arzusunda olan birisi olarak, 
bu eğitimden azami derecede yararlandığımı belirtmeliyim. 
Özellikle üç günlük kamp serüvenimiz, hayatımda şimdiye 
kadar yaşadığım en güzel günlerim oldu.  

Toprakla iç içe olmak, gecenin sessizliğinde yıldızlı gök 
altında gözlem yapmak, endemik flora örnekleri görmek 
beni son derece mutlu etti. Tabi ki burada oluşturduğumuz 
dostluk ortamı da bu yaptıklarımızı daha değerli hale 
getirmiştir. 
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Bu projeyi gerçekleştirenlere, destek verenlere çok teşekkür 
ederim..  

Hüseyin TÜRKARSLAN / Coğrafya Öğretmeni 

IDE projesine katıldığım için kendimi şanslı buluyorum. 
Isparta’ya gelerek flora, fauna, jeoloji, karst topoğrafyası 
konularında kendimi geliştirme fırsatı buldum. Değerli bilim 
adamlarımızı ve doğa aşığı diğer katılımcı arkadaşları tanıma 
fırsatı buldum. Doğa hakkında tartışarak bilgilerimizi 
arttırdık.  

Özellikle coğrafyacı arkadaşlarımla geçtiğimiz her alanda, bu 
şu bitki, şu taş diye hemen tartışmaya bilgi yarışmasına 
girmemiz, gerçekten çok güzeldi. Maddi ve manevi yönden 
doyuma ulaştım. Bana göre burada geçirdiğim her gün ve 
zaman dolu doluydu; hepsi unutulmazdı. Ispartanın bu 
güzel coğrafyasında bize bu imkanları sağlayan bütün proje 
ekibine başta İdris OĞURLU hocam olmak üzere 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.  

Şerif Ali YILMAZ / Coğrafya Öğretmeni 

Sevgili IDE yöneticileri;  

Bu projeye internet aracılığıyla başvurdum. Özellikle 
Isparta’yı tercih etmemin sebebi; bu bölgeyi daha önce 
görmemiş olmamdı. Bir doğasever olarak yurdumuzun pek 
çok bölgesini gezme olanağı buldum. Isparta’nın bu denli 
zengin fauna, flora ve jeomorfolojik yapısı bilmemenin 
eksikliğini bu projeden sonra anladım.  

2 Eylül 2007 Pazar günü öğretmen evine gittiğimde, 
katılımcı olduğunu tahmin ettiğim arkadaşların tanışma anını 
beklediklerini gördüm. Daha sonra, projeden sorumlu 
ekiplerden genç arkadaşlar sıcak gülümsemeleri ile 
yapmamız gerekenleri özenli bir şekilde anlattılar. Böylece 
projeye başlamış olduk.  

Sütçüler ilçesinde kamp yaptığımızda gruplara ayrılarak 
kayalar, flora ve fauna hakkında bilgi edinmeye başladık. 
Yemek pişirmeye ve yerleşme düzenimize geçtiğimizde 
dostluklar ve sohbetler kurulmuştu bile. Bu kamplara 
yabancı biri olmama rağmen büyük zevk aldığımı, değerli 
eğitmenlerimize sorular sorduğumuzda aldığımız ince 
detaylara varan yanıtlların hazzını hücrelerime kadar 
yaşadığımı söylesem abartmış olmam sanırım.  

Yaban keçilerini izlemem, saz kedisi gözlemi yapmak için 
gece projektör ile gezinti yapmamız, bu arada yıldızları 
gözlemlememiz adrenalin düzeyimi arttırdı.  

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Eğirdir Gölü, Zindan Mağarası 
gezilerini dostlarıma şevkle, hevesle anlatılması gereken 
yerler olduğuna inanıyorum, anlatacağım da…  

Bu projeyi hazırlayan, emeği geçen bütün öğretmenlerimize 
minnettarlığımı iletirken projeyi maddi olarak destekleyen 
TÜBİTAK’a kucak dolusu teşekkür ediyorum.  

Tırtıllar grubu olarak bundan sonra da görüşmek üzere 
hoşça kalın diyorum..Grubun tüm üyeleri benden küçük 
olduğu için, sevgilerimi bütün içtenliğimle sunuyorum. 
Umarım bundan sonraki yaşamlarında herkes mutlu olur..  

Selim YILMAZ / Sınıf Öğretmeni / İzci Lideri 

 

Öncelikle projede emeği geçen herkese çok teşekkür etmek 
istiyorum, bu projeyi yaratıp ona hayat verdikleri için. 
Projenin, zamanlama ve etkinlik gibi hususlarda bazı 
noksanlıkları olsa da tarafımca amacına ulaşmış olduğunu, 
duygu ve düşüncelerimi etkilediğini düşünüyorum. Projenin 
günlük programına bakınca bile insanın kanı kaynıyordu. Bir 
de IDE’de de bunları doğayla birebir yaşayınca, fevkalade 
unutulmaz bir haz ile bir daha unutulması imkansız bilgi ve 
donanım bıraktı bende. 
Pek çok ilki yaşadım bu projede. Özellikle ilk defa böyle bir 
projede yer aldım, ilk defa doğanın koynunda çadırda kamp 
yaptım, güneşin ilk ışıklarıyla buz gibi kaynak sulara daldım 
ve gecenin bir yarısı elle iki balık yakaladım. Bu olay da 
benim için oldukça heyecan verici bir ilkti.  

Eğlencenin yanında, oldukça da eğiticiydi kamp. Birçok bilgi 
öğrendik. Bunları teker teker saymaya gerek yok ama, 
benim için en önemlisi bir coğrafya öğretmeni olarak bunca 
yıldır teorik olarak bildiğim ve bunları yıllardır öğrencilerime 
aktardığım bu bilgilerin bu projeyle pratiğe dönüşmesiydi, 
birer metinden oluşan bilgilerimin adeta IDE boyunca ete 
kemiğe bürünerek hayat kazanmasıydı.  

Şimdi, bu eğitimden sonra, kendim de küçük çaplı buna 
benzer çalışmaları öğrencilerimle birlikte yapmayı 
düşünüyorum. En kısa sürede bu çalışmayı 
gerçekleştireceğim.  

Projenin süresi ve ortamı, katılımcı arkadaşlarla samimi bir 
ortamın yaratılmasını sağlayarak ileriye dönük dostlukların 
kurulmasını sağladı.  

Hocalarımızın, bu bir haftalık eğitim boyunca gözlemlediğim 
azim ve heyecanları ayrıca beni oldukça etkiledi. Onları o 
şekilde çalışırken görünce kimi yerde kendimi ayıpladım 
açıkçası.  

Bize doğa dolu bir hafta geçirttikleri için IDE projesinde 
görevli tüm hocalarıma ve emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyor, bundan sonraki projelerde kendilerine 
başarılar diliyorum.  

Mehmet GÖLER-Coğrafya Öğretmeni 

Bu eğitime katılabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.  

Genel olarak organizasyon çok güzeldi. Eleştiri olarak 
söyleyebileceğim pek bir şey yok. Sadece program işleyişi 
sırasında yaşanan zaman yetmezlikleri dışında her şey çok 
güzeldi.  

Bu eğitimden elde ettiğim en güzel şey, tabiatta dolaşırken, 
hayvanları gözlerken ve kamp yaparken yaşadıklarım 
karşısında gösterdiğim tepkilere bakarak kendimi daha iyi 
tanıma fırsatı bulmamdır. Hayatımda daha önce 
yaşamadığım bir deneyim yaşama fırsatı verdiğiniz için IDE 
ekibi olarak sizlere çok teşekkür ederim.  

Bizimle ilgilenen tüm çalışma grubuna çok teşekkür ederim. 
Üstlendiğiniz misyonu çok takdir ediyorum. Ben de burada 
öğrendiklerimi çevremdeki herkese aktarmayı kendime 
görev biliyorum. 

Ali ATASOY 
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Eğitim dolu geçen günlerin sonunda bu satırları yazarken 
içimde bir burukluk hissettim nedense…Çünkü birkaç günlük 
sürede hem yeni bir şeyler öğrenmenin ve bilgilerimizi 
tazelemenin verdiği mutluluk; bir yandan kurmuş 
olduğumuz samimi ilişkilerden dolayı arkadaşlardan 
ayrılmak bende bir burukluk meydana getirdi. Öyle güzel 
ilişkiler içinde bulunduk ki arkadaşlarla, sanki birkaç günlük 
arkadaş değil de yıllardır bir arada yaşayan insanların 
birbirinden ayrılması gibi geldi bana son gün.  

Otelde unutulduğum günü saymadan, bu projede emeği 
geçen bütün hocalarıma ve bu projeye farklı illerden katılan 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Salih EMİROĞLU 

Eminim ki diğer arkadaşlarım, söylenebileceklerin hepsini 
söylemişlerdir. Bu nedenle ben lafı uzatmak istemiyorum. 
Ama şunları demeden de geçemeyeceğim.  

Özellikle TÜBİTAK’ın benimde yıllardır özlemini duyduğum 
işin sırrını çözdüğüne inanıyorum. İşte olması gereken 
buydu.  
İlgi duyan insanları toplayıp, doğal bir ortamda insanın 
gözüne sokup doğanın dilini göstererek öğretmek.  

Bu işi düşünen, uygulayan, küçüğünden büyüğüne herkese 
DOĞA adına teşekkür ediyor, daha da geliştirilip 
yaygınlaştırılarak devamını diliyorum.  

Tekin ÖZDEMİR 

Bu eğitime katıldığım için gerçekten kendimi şanslı 
hissediyorum ve su gibi geçen günlerin ardından, bittiğine 
üzülüyorum. Bu eğitimle ilk kez çadır hayatını yaşadım ve 
çok zevk aldım.  

Bunun yanında yaban hayatı, çevrenin fauna ve florası, 
iklimi, jeolojik yapısı hakkında pek çok şey öğrenmiş 
olduğum için, bunların kalıcı olacağına da inanıyorum ve 
değerli hocalarla tanıştığım için mutluyum. Bunun yanında, 
organizasyondaki küçük bazı eksiklikler verimliği biraz 
düşürdü diye düşünüyorum. Fakat, bunlara rağmen IDE 
programı gerçekten çok güzeldi, çok şey öğrendik ve çok 
eğlendik. Bilimle eğlenceyi birleştirerek bize bu imkanı 
sunanlara teşekkür ederim.  

Betül AYHAN 

TÜBİTAK’ın internet sayfasından IDE projesini gördüğümde 
hissettiğim heyecanda ne denli haklı olduğumu gezi 
boyunca uğradığımız her güzellikte tekrar tekrar anladım. 
Bilim adamlarının ve IDE ekibinin özveri ve sabırla 
sundukları eğitim sonunda Doğa laboratuarında bakıp da 
görmediğimiz, bakıp da ne olduğunu bilmediğimiz ne çok 
şey olduğunu anladım. Ayrıca, her biri doğaperver katılımcı 
arkadaşlarla tanışma, bilgi paylaşımı fırsatı bulduk bu 
gezide. Gerek organizasyon ve gerekse konaklamadaki 
mükemmellik bizleri çok memnun etti. Böyle bir projenin 
yaratıcısı olan başta İdris Hocaya ve proje ekibine çok 
teşekkür ederim. 

Şaziye BEKTUR 

Öncelikle beni de aranıza kabul ettiğiniz için çok 
minnettarım.  

Katıldığım diğer projelere göre sizlerin samimiyeti ve 
sıcaklığı çok açık. İyi ki gelmişim.  

Bu etkinlik sayesinde sizleri ve cennet Isparta’yı gördüğüm 
için çok mutlu ayrılıyorum. Umarım tekrar gelirim.  

Hakkınızı helal edin ve Allah’ a emanet olun.  

Ali EMÜL 

IDE projesine katılabileceğimi öğrendiğim gün gerçekten 
memnun olmuştum. Bunun en büyük sebeplerinden biri, 
bugüne kadar sadece kitaplarda gördüğümüz belki de adını 
hiç duymadığımız bitki ve hayvan türlerini yerinde görecek 
olmamdı. Bu projeye kadar çevrede gördüğüm her kuş 
benim için sadece bir ‘kuştu’. Fakat proje sayesinde 
çevremdeki kuşları daha ilgiyle izler oldum. Isparta ili ve 
çevresinin jeolojik ve ekolojik yapısını, muhteşem yaban 
hayatını bizlere gösterdiğiniz için tüm hocalarımıza teşekkür 
ederim. Eminim ki bugünden sonra gerek kamp boyunca 
edindiğimiz dostlukları sürdürürken gerek bilgileri bugün 
arkadaşlarımla ve hocalarımla yarınsa öğrencilerimle 
paylaşırken sizleri şükranla anacağım. 

Ezgi BEKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




