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Osman YAZICI 
Tübitak ve farklı devlet kuruluşlarını desteklediği SDÜ 

Orman Fakültesinin düzenlediği Isparta’da doğa eğitimi 
projesi doğayı az çok sevip ilgilenenlere, doğadaki olumsuz 
değişimin farkında olanlara yönelik bir projedir. Projeyi 
2008 yılından beri internet sitesinden takip etmekteyim. 
Isparta’nın doğal güzellikleri hakkında genel olarak bilgim 
vardı ve yaşadığım etkili oldu. Üniversiteyi bitirdiğimden 
beri bilimsel bir arazi çalışması şansım olmamıştı. Bu eğitim, 
o anlamda da çok yararlı oldu. Burada kısa sürede olsa 
doğanın dilini anlamayı doğa ile baş başa kalmayı öğrendik. 
Eğitimciler olsun katılımcılar olsun herkesin istekli ve 
doğasever olması yeni arkadaşlıklar kurmamıza sosyal 
paylaşımlar sağlamamızı sağladı. Gölcük Tabiat Parkındaki 
iki günlük kamp yaşamı çadırında yaşama iyi bir deneyimdi. 
İlk gün meteoroloji istasyonundaki ölçüm araçlarını 
gözlemlememiz sonra gölcük, Eğirdir, Kovada, Yazılı 
Kanyondaki doğal alanları incelememiz teorik olarak 
bildiğimiz nice bilgiyi uygulama şeklinde pekiştirdi. Seher 
yürüyüşlerindeki kuş gözlemleri, bitki topluluklarını 
inceleme, yaban keçisi gözlemelerimiz önemli 
deneyimlerimdi.  

Burada edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri okullarımızda 
öğrencilerimize doğaya duyarlılığı arttırmak ve 
okullarımızda gezilerde doğa gezileri de düzenleyerek 
kullanmayı düşünüyorum. Projeyi başlatan, yürüten ve 
uygulayanlara katılımcılara teşekkür eder, bu projenin 
kapsamının arttırılarak devam etmesini dilerim. 

 
Fatih ÖZTÜRK 
2 yıldır TÜBİTAK’ın bu tür projelerini takip ediyorum. Bu 

yılda yine çeşitli doğa eğitimlerine başvurdum. IDE’ye 
katılımcı olarak seçildim. İnternet sitenizi ayrıntılı olarak 
incelemiştim. Başvuruya iten en önemli etken çadır 
kampının olmasıydı.  

Isparta’ya daha önce gelmemiştim. Ayrıntılı bilgiye sahip 
değildim. Doğal alanlar hakkında yüzeysel bilgiye sahiptim. 
Eğitim esnasında gördüm ki, doğal bir tabiat müzesi. Verilen 
eğitimlerde tamamen teorik bilgiye boğulmadık. Anlatılan 
her şeyin hemen örnekleme ve uygulaması gerçekleştirildi.  

Memnun kaldığım diğer bir uygulama seher 
yürüyüşleriydi. Sabah gün doğumundan sonra yaptığımız 
yürüyüşlerde kuş gözlemi, etraftaki bitki türleri hakkında 
anında eğitmenlerimiz sayesinde bilgi sahibi olduk. 

Eğitmenlerimizin bizlere yaklaşımı gayet iyiydi. Bilgi 
birikimlerinden ve tecrübelerinden faydalandım. Özellikle 
Isparta’nın korunan alanlarının yok olmaması için yapılması 
gereken, ortaya koydukları çözüm önerileri gayet  
yerindeydi.  

IDE, 3. defa yapılan bir eğitim. Her şey yerli yerine 
oturmuş. Her zaman ne yapılacağı belli, tıkır tıkır işleyen bir 
proje. 

Katılımcılara gelince gerçekten doğa konusunda aynı 
duyguları paylaştığımız, aynı şekilde düşünen, seçilmiş 
insanlardı. Onları nda bilgi ve tecrübelerinden faydalandım. 
Kaynaşmakta zorlanmadık. Sıcak ve samimi bir ortam 
oluştu. Buda eğitimin daha iyi geçmesinde tabi ki etkili oldu. 
Isparta’nın ilk etapta görülebilecek ve gözlemlenecek 
yerlerinde bulunduk. Tabi daha birçok yeri olduğuna 
eminim. Keşke eğitim süresi biraz daha uzun olsaydı. Bu tür 
projelerle uğraşan, doğayı hayatlarının içinde tamamen 
yerleştirmiş, çabalayan bilim insanları olduğunu görmek 
gerçekten çok güzeldi. Bu eğitimden edindiğim bilgi ve 
tecrübeleri ilk etapta öğrencilerin, meslektaşların ve yakın 
çevremdeki insanlarla paylaşacağım. Meslektaşlarımı 
katılmaları konusunda yönlendireceğim. Gayet güzel, dolu 
dolu geçen bir eğitim oldu. Gün biraz uzun olsa o 
zamanlarında doldurulacağına eminim. Yorucu bir eğitimdi 
belki ama tatlı bir yorgunluktu. Buna değdi.  

Son olarak projenin yapılmasında emeği geçen tüm 
görevlilere tek tek teşekkür ederim. Projenin  sonraki 
senelerde devamını dilerim. Doğa eğitimleri içersinde 
mutlaka olması gereken bir proje.  

 
Beyza İMALI 
Doğayla iç içe birebir yaparak, yaşayarak verilen bir 

eğitim. Geldiğim ilk günden beri çok sıcak bir ortamdaydık. 
Gerek hocalarımız, gerekse diğer katılımcılarla inanılmaz 
güzel vakit geçirdik. Samimi ve rahat bir ortamda çok daha 
verimli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. İlk defa bir ağacı 
öptüm, ona şiir yazdım, dramada doğaçlama rol oynadım, 
yaban keçisi gözlemledim, kamp yaptım. 

Doğanın da bir dili olduğunun farkına vardım. Pek çok 
doğasever ve bilim adamıyla tanıştım. Proje yürütücüsü 
Hasan Hoca’ya Yasin Hoca’ya, Atilla Hoca’ya, Erol Hoca’ya, 
Sema Hanım’a, Filiz Hoca’ya, Medet Hoca’ya ve şu an 
aklıma gelmeyen tüm hocalarımıza çok çok teşekkür 
ederim.  

 
Erdoğan ERKILIÇ 
TÜBİTAK’ın böyle bir projesini duyduğumda aklımda 

soru işaretleri oluştu. Böyle bir projenin bana neler 
kazandırabileceğini düşündüm. Doğanın hızla tahrip 
edildiğinin farkındaydım ancak buna bir öğretmen olarak 
dur diyebilmek için neler yapabileceğimin pek farkında 
değildim. Bu projeye katılmamın temel sebebi buydu. Bu 
projeye dahil olduğumdan beri büyük bir şaşkınlık yaşadım. 
Bire bir doğayla başbaşaydık. Doğayı bitkileri, hayvanları ve 
bunların yaşam alanlarının dilini öğrenmeye başlamıştım. 
Bu proje kapsamında doğanın dilini ve yardım çığlıklarını 
bize bilim adamlarının anlatmasıyla duydum, yaşadım, 
hissettim. Bu proje kapsamında birçok yer gezdik. İnsanın 
doğaya verdiği zararları bire bir gördüm. Hatalarımızı ve 
doğrularımızı gördük. Bu proje sonuna geldiğimde bir 
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öğretmen olarak artık doğanın dilini anladığımı 
düşünüyorum ve öğrencilerime bu dille konuşabileceğimin 
farkındayım. Öğretmenin temel görevi topluma vizyon 
kazandırmaktır. Bu vizyonu öğrencilerime verirken, doğa 
penceresinden bakmalarını da artık etkin bir şekilde 
sağlayacağım. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.  

 
Zeynep Tunalı 
IDE’ye ilk başvururken güzel geçeceğinin farkındaydım 

fakat bu kadar dolu ve faydalı olabileceğini ummamıştım. 
Teorik derslerde öğrendiklerimizi doğada görme ve 
uygulama fırsatı bulduk. Canlıları yakından gözlemlemeyi 
önlemlerini algılamayı öğrendim. Çevreye karşı daha duyarlı 
ve özenli olmayı öğrendim. Kısacası dolu dolu ve bilgili bir 
hafta yaşadım.  

 
Elif Gümüş 
Isparta doğa eğitimi, doğaya farklı bir çerçeveden 

bakmamı sağladı. Doğanın sadece bir kısmı ile ilgili değil 
bütünüyle ilgilenmem gerektiğini anladım. Çünkü doğa bir 
bütündü. Eğitim beklentilerimi tamamıyla karşıladı. 
Öğrendiklerimizi doğayla birebir uygulama fırsatı yaşadık. 
Çevreme, arkadaşlarıma ve öğrencilerime anlatabileceğim 
birçok bilgi edindim. 

 
Mehmet Emin EREN 
IDE hayatımda doğayla iç içe yaşadığım en güzel bir 

haftayı bana yaşattı diyebilirim. Tabiatı seven bir kişinin 
böyle bir ortama kendisi gibi düşünen birçok kişiyle 
paylaşması kadar güzel bir şey olamaz. Isparta gerçekten 
ülkemizin çok güzel bir bölgesi çok iyi korunan bir tabiatı. 
Misafirperver insanları var. Korunan alanların aslında 
insanlar tarafından da benimsenmiş olması çok güzel. Zoraki 
bir koruma olmamış.  

Birçok kişinin faydalanabilmesi için IDE’nin 
kurumsallaşması planlanmış. Bu gerçekten heyecan verici 
muhteşem bir şey, ülkemize önemli bir değer katacaktır.  

Dünyada ki birçok yerde insanlar ellerindeki tabiatla ilgili 
değerleri her fırsatta diğer insanlara bir turizm değeri olarak 
pazarlayabilmektedirler. IDE bunun en güzel fırsatlarından 
biridir. Ülkemizde doğa eğitimi denince sembol bir isim 
olacaktır. Buna inanıyorum. Yaptığımız etkinlik her yönüyle 
mükemmeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
Saygılarımla… 

 
Şükrü Aydan BAYOK 
Birkaç yıl önce Isparta Süleyman Demirel üniversitesini 

ana sayfasındaki duyuru ile IDE web sayfasında ulaştım. Site 
tasarımı sonrasında gördüğüm fotoğraflar çok hoşuma 

gitmişti. Faaliyet programını ve katılımcı yorumlarını 
görünce mutlaka katılmalıyım demiştim.  

Nihayet bu yıl projeye katılabildim. Benim için sıra dışı 
birçok olay gerçekleşti. Meteorloji, Jeoloji, Entomoloji, 
Botanik Ve Yaban hayvanları ile ilgili alanlarda uzman 
kişilerden bilgi alma fırsatım oldu. Daha önce hiç 
görmediğim bitki ve hayvan türlerini görme ve tanıma 
imkanı buldum.  

Varlığını bile bilmediğim ve hayal bile edemeyeceğim 
doğa harikalarından çeşitli milli ve tabiat parklarını tanıtım 
ve ileride de mutlaka arkadaşlarım ve öğrencilerimle tekrar 
geleceğim. 

Doğaya gönül vermiş birçok uzman, akademisyen, 
çalışan ve gönüllülerle birebir tanışma ve deneyimleri ve 
bilgileriyle artık ilk geldiğimden çok farklı bakan, düşünen 
biri haline geldiğimi hissettim. Bölgedeki doğayı olumsuz 
etkileyen faktörleri ve etkilerini yerinde gördüm. Aslında 
doğanın bir parçası olmamıza rağmen şehir yaşamının beni 
doğadan ne kadar uzaklaştırmış, yabancılaştırmış olduğunu 
fark ettim.  

Katılmadan önce olan acaba kamp alanında yaşabilir 
miyim, ayak uydurabilir miyim gibi tedirginliklerim kısa 
sürede yok oldu. İlk doğada yaşam ve eğitim tecrübem 
olmasıyla birlikte devamını kendim sağlayabileceğim temel 
bilgi ve tecrübeleri kazandım. Benim için daha önce hiç 
yaşamadığım, bir daha da bu şekilde iyi organize olmuş, 
konunun uzmanlarıyla birebir etkileşim içinde görerek, 
yaşayarak ve hissederek öğrendiğim, değeri biçilmez bir 
deneyim oldu.  

Projeyi oluşturan bize bu imkânı veren TUBİTAK’a ve 
proje ekibine, her biri kendi alanında uzman ve tecrübeli 
eğitmen ve rehberlerimize, şube müdürlerimize ve farklı 
bilgi ve deneyimlerini paylaşan diğer katılımcılara teşekkür 
eder. Projenin hiç kesintisiz devamını dilerim. 

 
Mehmet CİNKARA 
Globalleşen dünyada insanın kendini doğadan 

soyutladığı onu bir rakip gibi gördüğü bir zamanda bu 
program sayesinden kendimi doğanın bir parçası olduğumu 
hissettim. Doğanın insanlar ve diğer unsurlar için çok 
cömert olduğunu ama onun kurallarına uyulmadığı zaman 
ise neler yapabileceğini öğrendim. 

 
Oğuz YAKIN – Ayşenur YAKIN 
Benim IDE yolculuğum bu gurubun üyelerinden Yasin 

Ünal ile tanışmamla başladı. Bana böyle bir proje olduğunu 
istersem başvurabileceğimi söyledi. Başvuruyu yaparken bu 
kadar yüksek bir beklentim yoktu. Doğayı, bitkileri, 
hayvanları seviyordum. Ama anladım ki uzaktan sevmek 
yeterli değil önemli olan onların ne dediğine kulak vermek, 
onları dinlemek. Buraya geldiğimde özellikle kamp 
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ortamında kaldığımda, doğanın sesiyle uyanmak, onun 
gücünü hissetmek harikaydı. Hocaların anlattığı bilgiler hem 
kendim için hem de öğrencilerim için güzel hayaller 
kurmamı sağladı. Yaşadığım şehrin güzelliklerini burada 
yaşamama rağmen bu kadar yakında takip etmemiştim. İş 
hayatından 1 haftalığına uzaklaşmak benim Isparta’nın ne 
kadar güzel ve önemli olduğunu anlamama yardımcı oldu. 
IDE sayesinde hem çevreyi dinleyip hem de bir şeyleri 
değiştirmek için neler yapabileceğimi öğrendim. 
Öğrencilerime doğayı korumanın önemini nasıl anlatacağımı 
ve neden anlatmam gerektiğini anladım.  

Yaptığımız, hazırladığınız ve gösterdiğiniz her şey için 
hocalarıma teşekkür ederim. Hakkınız ödenmez. Artık ne 
zaman gerekirse IDE’ye destek ben buradayım. 

Adem TATAR 
Öncelikle bu kampa katılan biri olarak kendimi çok özel 

hissediyorum. Isparta’nın ülkemizin en güzel doğal 
varlıklarına sahip olduğunu bir coğrafya öğretmeni olarak 
biliyordum. Ama bu güzellikleri görme fırsatı daha önce 
yakalayamamıştım. IDE bana bu imkanı sundu. Bu yüzden 
IDE’ye çok teşekkürler. Geliş amacımda buydu ancak 
beklediğimin çok daha fazlasını buldum. Burada geçirdiğim 
bir haftayı hocalarımızı, arkadaşları ve Isparta’nın doğasını 
hiçbir zaman unutmayacağım. 

 

 


