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Yakamoz Yeliz 
IDE’nin doğa eğitim seminerinde bulunuyor olmaktan 

dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu seminer bana 
doğa ile ilgili bilgilerimin tazelenmesine ve yeni 
farkındalıklarımın oluşmasında vesile oldu. Sizleri tanımak 
ayrıca bir mutluluktu. İyi ki varsınız, iyi ki böyle anlamlı, 
yararlı bir projede yer almışım. Sizleri seviyorum. 

 
İlkay AYDOĞDU 
İyi ki IDE’ye katıldım diyorum. Bir hafta boyunca çok 

eğlenceli ve dolu dolu bir vakit geçirdim. Her şey büyüleyici 
ve heyecan vericiydi. Isparta’yı ve üniversitesini çok 
beğendim. Burada yaşayan ya da eğitim alan kişiler bana 
göre çok şanslı. IDE ekibindeki hocalarımızın işbirliği içinde 
olması bizlerin eğitimini olumlu yönde etkiledi. Herkes 
üzerine düşenin en iyisi yaptı. IDE’ye katılan arkadaşlarımla 
çok hoş vakitler geçirdim. Umarım bu arkadaşlıklar devam 
eder ve iletişimimiz hiç kopmaz. Her şey için teşekkürler. 

 
Enes ÇELİK 
Doğa eğitim kampının son günü. Buradan istemeyerek 

ayrılmak zorunda kalıyorum. 6 gün geçirdim. Hepsi 
birbirinden güzel ver birbirinden özel 6 gün yaşama fırsatı 
buldum. Doğayı yakından tanıma, ekolojiyi bu derece 
yaşayarak hissetme, canlıların birbirine ve cansız varlıklara 
olan bir birlikteliği, her şeyin ve herkesin birbirlerine 
muhtaç olduğu farklı bir dünya tanıma şansı yakaladım. 
Bilgilerimizin öğrendiklerimiz karşısında ne kadar aciz 
kaldığı, dağın, taşın, ağacın, ormanın, gölün, böceklerin, 
yaban hayvanlarının, balıkların ve daha niceliklerin bir sanat 
eseri olduğunu gözlerimi hayretle açarak izledim. Her yerin 
kendine has ne güzel bir tablo oluşturduğunu, bu tabloları 
bütünlediğimizde izlemeye doyamayacağım bir müzeyi 
gezdim. Aslında söylenecek o kadar çok şey varki. Ben 
sanırım bu 6 gün içersinde kendimi tanıdım. Dünyada ki 
varlığım önemsiz değil ama çok da önemli olmadığını, 
birilerinin olmadan benimde olmamış bir anlam, olmadığını 
öğrendim. Evet, bir öğretmen olarak artık öğrendiklerimi ve 
gördüklerimi öğrencilerimle paylaşmaktan çok mutlu 
olacağım, çünkü artık doğasever bir öğretmen ve doğayı 
sevmeye başlayacak yüzlerce öğrenci olacak. 

 
Fidan DOĞAN 
İlk defa böyle bir eğitime katılıyorum, öğrenmenin ne 

kadar kalıcı ve zevkli olabileceğini öğrendim. 5 yıllık lisans 
eğitimimin pek çok eksiğini fark ettim. Isparta’nın doğa 
güzelliklerinin ne kadar etkileyici olduğunu gördüm. 

Görerek ve yaşayarak eğitim tekniğinin ne kadar zor 
olduğunu biliyorum, iyi bir plan ve uyumlu bir ekip eşliğinde 
geçirdiğim 7 gün için IDE ekibine çok teşekkür ediyorum. 

Çağdaş ÇARKÇI 

Öğrenim gördüğüm coğrafya bölümünün gerektirdiği 
doğrultuda birçok geziye katıldım. Fakat geziler daha çok 
teorik bilginin ardından gözleme dayanıyordu. IDE ise hem 
gözlem hem de uygulamaya yer verdiği için bu konuda daha 
etkin bir durumda.  

Ayrıca hem flora hem fauna hemde jeoloji üzerine 
düzenlenmiş bir eğitim olması doğayı her yerinden bir 
bütün, bir sistem olarak algılamamızı sağladığını 
düşünüyorum. 

 
Çağrı BAYIR 
Aslında buraya gelirken yapılacaklar hakkında pek bir 

bilgim yoktu. Fakat sonuncu günümde IDE’nin dolu dolu 
geçtiğini ve Isparta’nın gerçekten güzel bir doğaya sahip 
olduğunu gördüm. En önemlisi doğayı sevenlerin hatta 
doğayı gerçekten sevenlerin bu kadar çok olduğunu ve 
doğayı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. 
Kampın bu kadar hareketli, canlı geçeceğini 
düşünmemiştim. Her şey için çok teşekkür ederim.  

 
Ayşe ENGİN 
Bu programa katılmadan önce çok tedirgindim. Genelde 

grup organizasyonlarını sevmiyorum. Her bir şeyler aksıyor. 
Karışıklık oluyor. Ama IDE’de öyle olmadı. Her şey çok 
düzenli gitti. Hiç karışıklık olmadı. Grup olarak gittiğim en 
güzel eğitim programıydı. Bu program sayesinde doğayı 
yorumlamayı, çevreyi bütün olarak görmeyi öğrendim. 
Gelecekle ilgili planlarım değişti. Ekolojiyi, yaban hayatını 
sevdim. Uzmanlarımızı da çok sevdim. Her şey için çok 
teşekkür ediyorum iyi ki seçilmişim, iyi ki gelmişim. 

 
İsmail BALOĞLU 
Isparta Doğa Eğitimi projesini internette araştırma 

yaparken öğrendim. Üstlendiği misyonu okuyunca doğa için 
benimde bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Doğa ile 
iç içe olanı doğayı seven, doğa ile iç içe bir yerde yaşayan, 
denizlerin temizliği ve korunması adına çalışan biri olarak bu 
projede yer almam gerektiğini düşündüm. İzci lideri sınıf 
öğretmeni olarak görev yaptığım için eğitim programında 
çok şey öğreneceğimi düşünerek Isparta’ya geldim. Proje 
ekibi ile ilk tanıştığımda doğru yerde olduğumu, yeni bilgiler 
edinerek buradan donanımlı bir şekilde ayrılacağımı 
anladım. IDE projesinin diğer projelerden farklı olduğu ilk 
günden kendisini belli etti. Proje ekibinin profesyonelce 
uyum içersinde çalışması bu duygularımı daha da 
güçlendirdi. 

Eğitim faaliyetlerinin teori yerine hep uygulama olması 
projenin verimli bir şekilde geçmesi için olmazsa olmazım 
idi. IDE projesinde bunu gördüm. Eğitim alanlarının doğal 
güzellikleri içersinde alanında uzman akademisyenlerden 
uygulamalı eğitim almak kalıcı öğrenmeler sağladı. 
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Uygulamalar sayesinde çam ağacının bile birçok türü 
olduğunu öğrenerek bu konudaki bilgi darağacımı 
genişlettim. Doğa ve yaban hayatının nasıl, neden ve 
nerelerde korunması gerektiğini öğrenmem bilgime bilgi 
kattı. IDE programı sayesinde görev yerime daha donanımlı, 
daha doğa sever, daha özverili, daha cesur, daha özgür ve 
daha bilinçli olarak dönüyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle IDE projesinin ve bu gibi 
projelerin yayılarak devam etmesini, daha büyük kitlelere 
ulaşarak toplumda farkındalık yaratılmasını dileyerek, bu 
projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  

İyi ki varsın IDE, iyi varsın doğa 
 
Tuğba ÇAKAN 
IDE’yi üniversitedeki hocam sayesinde tanıdım ve 

katıldım. IDE’yi internetten incelediğimde oldukça iyi ve 
kapsamlı bir etkinlik programı olduğunu düşündüm. Bu 
eğitim için az çok kafamda bir şeyler oluşmuştu. Ancak 
eğitime geldiğimde beklediğimden daha ciddi ve 
profesyonel bir eğitime geldiğimi anlamadım. Eğitimde beni 
en çok etkileyen şey yaptığımız tüm etkinlikleri uzman 
kişilerle yapmak aynı zamanda bu bilgileri alanında uzman 
kişilerden uygulamalı olarak edinmiş olmaktı. Eğitimde 
uygulamalı öğrenmenin öneminin büyük olduğunu 
yadımsayamazsak aynı zamanda bilgileri alanında uzman 
kişilerden almak öğrenmenin daha da etkili ve kalıcı 
olmasını sağlıyor. Bu eğitime gelmeden önce az çok bir 
şeyler öğreneceğimi biliyordum ancak bu kadar çok bir 
şeyler öğreneceğimi tahmin etmemiştim. İnternette 
yayınlanan etkinlik programından birkaç etkinlik fazla bile 
oldu. Ben beklediğimden daha fazla bilgi edindiğimi ve doğa 
hakkında deneyim, tecrübe kazandığımı düşünüyorum. 
Ayrıca IDE ekibinin sıcak samimi ailesini tanımış olmaktan 
çok mutluyum. Kısaca IDE benim beklentilerimi fazlasıyla 
karşıladı. Bu eğitime alınmış olduğum için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bu dolu dolu geçen eğitim için IDE ekibine 
çok teşekkür ederim. 

 
Berna TEPELİ 
IDE projesini internetten ilk gördüğümde benim 

akademik kariyerim açısından ve hayata bakışım açısından 
çok faydalı olacağını hissettim. Başvurdum ve kabul edildim. 
Beklentilerimi fazlasıyla karşıladığını düşünüyorum. Yeni 
insanlarla tanıştım. Okulumuzun Orman Fakültesinde 
bulunan değerli hocalarını tanıma fırsatı buldum. Onların 
yaptığı akademik çalışmalar hakkında bilgi edindim. 
Sosyalleşme imkânı buldum. Dinlenme ve gezme fırsatı 
buldum. Hayatımın akışını değiştirecek kararlar aldım. 
Kısacası IDE bana çok şey kattı. Tüm hocalarımıza teşekkür 
ederim.  

Mehtap AYVAZ 

Unutulmayacak bir deneyimdi. IDE’ye katılmasaydım 
ülkemizde doğa için neler yapılabileceğini ve neler 
yapıldığını öğrenemeyecektim.  

Her sabah 6.00 da başlayan seher yürüyüşleri, kuş 
gözlemleri sadece IDE katılımcıları ve doğacılar için 
teknolojinin gürültüsünden uzak sessizce doğayı gözlemek 
çok keyifliydi.  

Erkek bahri kuşu, yaban keçisi, ispinozlar eşsiz 
deneyimlerdi.  

Gölcük Tabiat Parkı’na, Eğirdir Gölü’nü izlemek zevkti. 
Yazılı kanyon Tabiat Parkı’na, Kovada Gölüne gittik. Artık 
doğaya sadece hayran hayran bakmıyor onu görmeye, 
dinlemeye çalışıyorum.  

Herkes burada işini büyük bir aşkla yapıyor. Bu projenin 
oluşumundaki herkese teşekkürler.  

Sayenizde birçok essiz güzellik gördüm. Deneyim ve bilgi 
sahibi oldum. Teşekkürler IDE.  

 
Osman GÜRGENÇ 
Isparta doğa eğitimine gelmeden önce eğitimin sınıf 

ortamında sunularla geçeceğini düşünüyordum. Fakat 
eğitimin ilk günlerinden itibaren bunun böyle olmadığını 
gördüm ve bu beni daha çok motive etti. Konuların doğa ile 
iç içe işlenmesi, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkeleriyle 
hareket edilmesi sayesinde öğrenmelerin daha kalıcı 
olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda IDE’nin bu şekilde 
devam etmesini arzu ediyorum.  

Bu eğitimle birlikte farklılığı fark ettiğimi, doğa 
konusunda bilinç kazanıldığını Isparta ve çevresinde 
bulunan bitki ve hayvan çeşitliliğini öğrendiğimi 
söyleyebilirim. IDE’nin sonunda öğrendiklerimi çevredeki 
kişilere öğrenci ve izcilerime elimden geldiğince aktarmaya 
çalışacağım. Bu çalışmaların sonunda doğa konusunda daha 
bilinçli ve duyarlı nesil yetişeceğine inanıyorum.  

Son olarak bu eğitimde bizlere ders anlatan ve rehberlik 
eden tüm uzmanlarımıza teşekkür ederim. 

 
Sırrı BÜYÜKEMRE 
IDE hayatımda bazı şeyleri kesinlikle değiştirdi. Bu 

programdan sonra doğaya karşı tutumum değişti. Eskiden 
gözlemlerken onların cansız bir varlık olduklarını 
zannederdim. IDE’den sonra ise onlarında canlı olduklarını 
ve bize bir şeyler anlattıklarına tanık oldum. Isparta’yı 
tanıdım. Hayalimdeki Isparta bu kadar güzel olacağına 
inanmıyordum. IDE ile yapılan geziler sonucunda Isparta’ya 
ve çevresine hayran kaldım. Mükemmel bir doğaya sahip 
olduğunu gördüm. IDE’de bir aile ortamı vardı. Hiçbir an 
yabancılık çekmedim. Kendimi evimde gibi hissetmemi 
sağladı. Hiçbir sorumuz cevapsız kalmadı. Her öğretmen ve 
öğrencinin görmesi gerektiğine inanıyorum. Tek eleştirim 
belki size değil ama Isparta’nın tanıtımının olmadığına 
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inanıyorum. Biliyorum ki çoğu arkadaşım burada çekilen 
fotoğraflarımı görünce inanamayacak. Hiçbiri Isparta’nın 
böyle mükemmel bir yer olduğuna ilk olarak inanmayacak. 
Eğirdir gölünde suya girdiğimize inanmayacak. Çünkü 
Isparta’nın böyle bir yer olduğunu kimse bilmiyor. Sizden 
ricam bu projenin devamlı olması ve daha çok kişinin 
burada buluşturulması. 

 
Halil İbrahim KABADAYI 
Eğitime katılmadan önceki beklentilerim şu şekildeydi; 
Eğirdir gölünü daha iyi tanımak, Isparta il merkezini ve 

SDÜ yü tanımak, adını bile duymadığım yerleri görmek, hiç 
tanımadığım bilmediğim yerlerin fotoğrafını çekmek. 

Ama gördüm ki bunların yanında hiç beklemediğim 
güzellikler ve dostluklar da yaşandı. Yeni arkadaşlıklar, 
eğitimcilerle kaynaşma ve sıkı bir diyolog, Vali ve eşi 
hanımefendi ile hoş bir sohbet ve yemek, kanyon ve çadır 
kampında yaşamak gibi güzellikler.  

Diyebilirim ki, iyi ki katılmışım ve bu tabiat harikalarını 
görmüş ve tanımışım. Antalya’ya Afyondan gelip geçerken 
sadece geçip gittiğimiz Isparta ve güzelliklerini herkes 
benim gibi gezip, görüp, öğrenip tanıyabilse. Buraları 
görmeden ölüp gitmek büyük eksiklik olurdu. 

Teşekkürler TUBİTAK, teşekkürler SDÜ Orman Fakültesi, 
teşekkürler tüm eğitmenlerim. 

 


