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Şu anda otel odasının balkonundan Eğirdir’e bakıyorum ve 
burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir 
haftalık kamp süresinde gezdik, bilgi edindik, eğlendik. 
Pazar günü Isparta’ya geldiğimde, önceden önümde uzun 
bir yol gibi uzanan bir haftanın, göz açıp kapayıncaya kadar 
geçtiğini görüyorum. Bu eğitime katılıp bitkileri ve 
hayvanları doğal ortamlarında gözlemleyebildiğim, yorum 
derecesine kadar bilgi kazandığım ve harika arkadaşlıklar 
kurabildiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Bu 
organizasyonu gerçekleştiren üniversite hocalarıma çok 
teşekkür ederim. Bu kampın güzel geçmesinde, şüphesiz ki 
hocalarımızdan servis şoförlerimize kadar bütün proje 
çalışanlarının çok emeği var. 

Sonuç olarak, bütün güzelliğiyle bir kamp geride kaldı ve 
ben bu projeye katıldığım için, zaman ayırdığım için hiç 
pişman olmadım. Gelirken kafamda oluşan soruların 
cevaplanmış olduğunu ve kendimi az da olsa gözlemlenen 
konularda yorum yapabilecek düzeyde hissediyorum. 
Çünkü, bu proje amacından saptırılmadan ve büyük bir 
özveri ile hazırlanmış. Projeye katılmamı sağlayan hocayı 
gözlerinden öpüyorum. Böyle bir proje ile bize harika 
imkanlar sunan eğitmenlerime, TÜBİTAK’a ve ilgili 
kurumlara da teşekkür ediyorum. 

Merve K. ÖZDEMİR 
Sınıf Öğretmenliği/KIRŞEHİR 

Güzel eğitimciler ve iyi uygulayıcılar ile mükemmel bir ekip. 
Harika bir proje yaratılmış. Sizlere teşekkür ediyorum. 
Hayatımın bir döneminde, bu bir haftalık süreçte bana çok 
şey öğrettiniz. Umarım ben de öğrendiklerimi öğrencilerime 
aktarma fırsatı yakalarım. Orkestra şefi, baş aktör, saz ekibi 
ve izleyiciler. Mükemmel bir parça. Öyle yorumlamak 
istedim. Saygılarımla. Umarım tekrar görüşürüz.  

Vahap SUNA 
Biyoloji Öğretmeni/MALATYA 

Isparta ilini, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman 
Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu IDE projesi sayesinde 
görme imkanına kavuştum. IDE eğitiminin ilk gününden son 
gününe kadar proje yürütücüsü ve ekibi tarafından çok 
sıcak ilgi gördük ve aynı zamanda da bizlere bir şeyler 
verebilmek ve bizim rahat zaman geçirebilmemizi sağlamak 
için her türlü gayrette bulunduklarını gördüm. 

IDE proje ekibinden temennim; biyoloji öğretmenlerine ve 
fen bilgisi öğretmenlerine bu tip doğa eğitimlerinin 
sınırlandırılmamasını ilgili mercilere iletmeleridir.  

Bundan sonra da böyle projelerde tekrar karşılaşmak, en 
büyük temennimdir. 

Mustafa KATI 
Biyoloji Öğretmeni/ İSTANBUL 

Öncelikle, bu projede emeği geçen tüm hocalarımıza 
teşekkür ediyorum. Biyoloji bölümünde okumam nedeniyle, 
okulda derslerde sadece hocalarımızın anlatımları, kitaplar 
ve az da olsa laboratuar derslerinden bir şeyler kazandık, 
fakat bu proje ile canlıları doğal ortamlarında görme 
fırsatına eriştim. Bana çok büyük faydası oldu. Yeni 
hocalarımızla, yeni arkadaşlarla tanıştık ve beraber birçok 
şey paylaştık.  

Projede memnun kalmadığım birkaç şey dışında her şey 
iyiydi. Bunlardan birisi, jeoloji sunumlarının çok fazla zaman 
alması, anlatımlarda çok ayrıntıya girilmesiydi. Orman ve 
dağların gezi süresi biraz daha artırılmalı, anlatımlar kısa 
tutulmalı, derim. Projede biyoloji, biyoloji öğretmenliği ve 
fen bilgisi öğretmenliğine ayrılan kontenjan artırılması da iyi 
olur..Bunun haricinde her şey çok güzeldi. 

Berat YANGI 
Biyoloji Bölümü/ESKİŞEHİR 

Öncelikle şunu söylemek isterim; bu bir hafta gerçekten 
hayatım boyunca geçirdiğim en güzel ve en verimli 
haftalardan biri oldu. Burada son gecemizde bu satırları 
yazarken içimden geçen tek duygu: “ Keşke daha uzun 
olsaydı.” Burada çok fazla şey öğrendim. Pek çok bitki ve 
hayvan türünü tanıma fırsatım oldu. Doğal korumanın nasıl 
olması gerektiğini öğrendim. Ayrıca, bence çok önemli olan 
diğer bir nokta ise, burada çok değerli insanlarla tanışmış 
olmam. Herkes o kadar özveriliydi, öyle canla başla 
çalışıyordu ki bu çabaların önünde saygıyla eğiliyorum. Bu 
proje, gerçekten çok emek verilmiş bir projeydi ve çok güzel 
geçti, benim ufkumu genişletti. Kafamdaki fikirlerin su 
yüzüne çıkmasını tetikledi.  

Başta Ebubekir hocamız olmak üzere diğer bütün 
hocalarımız çok çabalıyordu. Ve bize yaklaşımları, bize 
verdikleri değer ve bizimle olan ilgi ve alakaları beni 
gerçekten çok mutlu etti. Projede emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Bana böyle bir tecrübe yaşatan, 
yaşatmaya ön ayak olan bütün proje ekibi, bence, çok 
değerli insanlar. Ayrıca, burada çok fazla insanla tanıştım ve 
çok güzel dostluklar kurdum.  

Her şey için çok teşekkürler. 

Cansaran SAYGILI 
Biyoloji Bölümü/ANKARA 

Dünya’nın en güzel canlılarını bu kadar güzel, içten, coşkulu 
doğa sever insanla gezme fırsatını bizlere verdiğiniz için çok 
teşekkür ederim. Proje ekibinizin başarılarının devamını 
dilerim.  

Ayrıca, jeoloji ile ilgili kısmın daha azaltılması ve astronomi 
ile ilgili eğitimin verilmesini dilerim. 

Nurnehir BALTACI 
Biyoloji Bölümü/ESKİŞEHİR  

Ülkemizin geneli açısından TÜBİTAK’ın doğa eğitimi 
projelerine verdiği desteği son derece önemli buluyorum. 
IDE’nin Şubat dönemi, katılımcılar açısından son derece 
verimli geçmiştir. Hocalarımızın bu programı hazırlarkenki 
hassasiyetleri eğitim sürecinin tamamında yansımasını 
buldu. Ebubekir hocamızın organizasyon yeteneği ve iletişim 
gücü, uzman ve asistanların olağanüstü sorumluluk 
duyguları ve eğitimcilerin etkili sunumları harmanlanınca 
bize mükemmel bir yedi gün yaşattı ve rüya gibi göz açıp 
kapatıncaya kadar geçti her şey.  

Isparta’dan ayrılırken bu mükemmel ekibi de yüreğimizin en 
sıcak yerinde beraberimizde götürüyoruz. Hepsi tepeden 
tırnağa birer değer, hepsi kendi alanında başlı başına 
karizma, son derece uyumlu bu ekibe… 
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Sizleri her zaman sevgi ve şükranla anımsayacağız… 
özellikle de Kayıntı grubunu…  

Sizde kendimizi bulduk, sizde sosyal sorumluluk duygusunu 
bir daha yaşadık, sizde değer ve önceliklerimizi bir kez daha 
kavradık… Ne mutlu sizleri tanıdık! 

Niyazi Olben TUĞU 
Resim Öğretmeni/İSTANBUL 

Doğa eğitiminde gidilecek yerlerin iyi seçilmesi, mekanların 
uygun seçilmesi, akademisyenlerin çok samimi ilgisi, 
bilgilerini eğitimlere katılanlara en iyi şekilde sunmaları beni 
çok etkiledi. Eğitime katkıda bulunan bütün hocalarımıza, 
akademisyenlere çok teşekkür ediyorum. Herhalde, bu 
eğitim programının bir güzel yanı, yaban hayatı ve doğa 
sevgisinin çok iyi aşılanması, bilinçli bireylerin oluşmasını 
sağlamasıdır. Ayrıca, programın organize edilmesi sırasında 
en ince ayrıntılar bile göz ardı edilmemiş ve mükemmel bir 
organizasyon yapılmış. Aynı eğitimin devam etmesini 
temenni ediyorum. Saygılarımla. 

Cemal ÇALIŞKAN 
Fen Bilgisi Öğretmeni/MANİSA 

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, böyle projeler gönülden 
yapıldığında anlam kazanmaktadır. Eğitim programı 
süresince, programda görevli herkesin gönülden çalışmış 
olduğu izlemini edindim. Özellikle Prof. Dr. İdris OĞURLU 
hocamıza, Yrd. Doç. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU hocamıza ve 
Canpolat hocamıza ve ismini sayamadığım diğer 
hocalarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.  

IDE’de gidilecek yerlerin iyi seçilmesi, akademisyenlerin 
samimi ilişkileri ve bilgilerini katılımcılara en iyi şekilde 
sunmaları program süresince etkileyici unsurlardı. Coğrafya 
öğretmeni olarak yaban hayatı, korunan alanlar ve çevre 
jeolojisi, flora ve fauna türleri hakkında verilen bilgilerden 
çok faydalandım. Özellikle okulda derslerimde kullanacağım 
taş ve toprak örneklerini toplamam öğrencilerim açısından 
da bir fayda sağlamaktadır. 

“Isparta’da Doğa Eğitimi” başlıklı bir proje adı altında IDE’ye 
katılan katılımcıların tekrar buluşması ve hocalarımızdan 
faydalanmaları çok yerinde bir karar olacaktır. Böyle bir 
projeyi sabırsızlıkla beklemekteyiz.  

Emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Hasan MINDIZ 
Coğrafya Öğretmeni/GİRESUN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


