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Isparta’da Doğa Eğitimi Seminerinin beşinci günündeyim. 
Daha önce pek çok eğitim, kurs ve seminerlerine katıldım. 
Bugüne kadar katıldığım en güzel eğitim çalışması olduğunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Isparta’nın doğal güzelliklerinin, 
proje sorumlusu ve ekibin içten yardım ve gayretlerinin 
birleşmesi ile teori ve uygulama bütünlüğü içinde doğanın 
dilini ve farklılıklarının keşfetmeye başladık. Daha önce 2006 
yılında İzmir fuarını gezerken Isparta ilinin tanıtım standını 
gezmiştim. Şu an Isparta’nın doğal güzelliklerini görmekten 
ve bu güzellikleri bize tanıtan eğitici ekiple tanışmaktan 
mutluluk duyuyorum. Proje ekibine başta İdris hoca olmak 
üzere, tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyor, tüm eğitimci 
arkadaşlarıma bu doğa seminerlerine katılmalarını tavsiye 
ediyorum. 
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4-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Isparta’da, TÜBİTAK ile 
S.D.Ü. Orman Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Isparta’da 
Doğa Eğitimi’ne katılıyorum. 

4-8 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Isparta’da bulunan Gölcük 
Tabiat Parkı ile Yazılı Kanyon gibi alanları dolaşıp, bölgede 
yaşayan bitki ve hayvan türleri ile doğal alanları gezdik. Fen 
ve Teknoloji Öğretmeni olmam sebebiyle beni yakından 
ilgilendiren doğa eğitimi sayesinde çok yeni ve önemli 
bilgiler edindim. Çevremde olan ancak adını ve özelliklerini 
bilemediğim birçok canlı türünü daha yakından tanıma 
fırsatı buldum. Doğa olayları sonucu oluşan Zindan 
Mağarası’ndaki kaya yapısı ile fay hatlarının önemini 

kavradım. Kısaca, çevreme her baktığımda yeni bir oluşum, 
yeni canlı türleri aramaya başladım.  

Yeni dostlar, yeni insanlar tanıdım. Şu ana kadar aldığım 
eğitimin çok mükemmel olduğunu gördüm. Eksiklerimi 
görerek öğrenme yoluyla pekiştirdim. Bundan sonra 
çevremdekilere daha iyi aktaracağım inancındayım. IDE’yi 
düzenleyen TÜBİTAK ve S.D.Ü. Orman Fakültesi’nin kıymetli 
temsilcilerine, fakülte hocalarına saygılar sunarak 
şükranlarımı arz ederim.  
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Tarih 4 Mayıs, günlerden Pazar. Yorucu bir yolculuğun 
ardından, sonunda Isparta’dayım. Öğretmen evindeki ilk 
buluşmamızın ardından kahvaltı  için toplandık. Kahvaltı 
masasında etrafında daha önce hiç tanımadığım ama aynı 
amaç uğruna toplandığımız ekip arkadaşlarım vardı. Bir 
haftalık ortak yaşam başlamış oldu böylece. Kahvaltı 
esnasında Ebubekir hocam önderliğindeki arkadaşlar bizimle 
ilgilenip ilk diyalogları kurmaya başladılar. Kahvaltı çıkışında 
ilginç bir gelişme oldu benim adıma; üniversiteden bir 
arkadaşımla karşılaştım. Burada askerlik yapıyormuş. İşte 
bu da IDE’nin insancıl yönüydü. İnsanlara doğada insanca 
yaşamayı öğreten program insanların dostlarını da 
görmesine aracı olmuştu.  
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