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Hüseyin KARAKAŞ 
TÜBİTAK ve SDÜ orman fakültesine böyle bir projeye 

beni kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Proje 
kapsamında geçen altı gün içinde çok farklı deneyimler 
yaşadım. Hayatımda ilk kez bir çadırda kaldım. Benim için 
çok farklı bir yaşantı oldu. Doğaya karşı ilgim daha da arttı. 
Bundan sonraki yaşamımda da bireysel olarak çadır 
kampında kalmayı istiyorum. Yaban hayatı ve kuş gözlemleri 
benim için yani bir ilgi alanı oldu. Bundan sonra yaşadığım 
ilde konu ile ilgili kişilerle tanışmak ve onlarla birlikte yaban 
hayatı ve kuş gözlemi yapmak istiyorum. 

 
Oğuzhan MARKOÇ  
Güzel bir proje bu projenin her bir dakikasından 

memnun kalmamız için sürekli çalışan bir ekip ve dolu dolu 
geçen yedi gün.  İlk günün meteoroloji eğitimi ile başlaması 
beni biraz sıkmış olmasına rağmen ertesi gün gidilen çadır 
kampı ve seher yürüyüşleri ile kendime geldiğimi 
söyleyebilirim. Lisans eğitimim sırasında duyduklarım 
yerinde görmek adına benim için eşsiz bir eğitim olduğunu 
düşünüyorum. Eleştiri olarak söyleyebileceğim tek şey 
TÜBİTAK kapsamındaki doğa eğitiminden birine katılanların 
diğer doğa eğitimlerine katılma şanslarının olmaması gerçek 
gözlemci ve eğitim almak isteyenlerin önüne bir engel 
koymuş diyebilirim.  IDE ekibine çok teşekkür ederim. 

 
Cengiz KAŞKA 
IDE de birlikte geçirmişi olduğumuz bir hafta aya yakın 

süre zarfında gerçekten kendini iyi yetiştirmiş hocalarla 
birlikte doğayı tanıyıp anladık. Sadece doğayı tanımak 
gerektiğini değil doğayı anlamak gerektiğini öğrendim IDE 
den sonra doğaya daha farklı bakacağım. Isparta’ yı IDE 
ekibi çok güzel tanıttı. Bütün hocalarıma saygı ve 
sevgilerimle hoşça kalın. 

 
Dilek GEÇİT 
Projenin doğa eğitimi yanında katılımcıların kişisel 

gelişim ve öğretme teknikleri açısından da faydalı olacağını 
düşünüyorum. Öğretmenler hizmet içi eğitime katılsalar da 
yeniden öğrenci olarak bu metotları görmeleri yaşamaları 
kendi öğretim metotlarını geliştirmeleri adına faydalı 
olacaktır. Büyük emeklerinden dolayı IDE’ nin tüm ekibine 
çok teşekkür erdim.Ayrıca orman fakültesi dekanının bizi 
misafir edip tanışması çok hoşuma gitti. 

 
Muhterem CANGÜRGEL 
IDE düşündüğümün çok ötesinde bir deneyim oldu. 

Isparta ve çevresinin doğasını tanıma ve buradan hareketle 
ülkemizin doğasına nasıl bakmam gerektiği konusunda bir 
rota sağladı.Ekolojik dengenin korunmasın da ele almam 
gereken paydaşların ne kadar fazla olduğunu ,bunların 

birbirinden ayrılmaz bütün olduğunu deneysel olarak 
yaşattı.Öğrencilerimin de en azından kendi çevremizi 
tanımada neler yapması gerektiğine rehberlik edebilecek 
konuma geldiğimi düşünüyorum. 

Keşke doğa eğitimleri süreçlerine başka bölgelerimize 
içinde katılabilseydim. Ancak artık yurdumun her karışının 
mutlaka gezilerek yaşanması gerektiğini hissediyorum. 
Teşekkürler IDE ekibi emeklerinize sağlık… 

 
Buket ÇELEBİ 
Eğitim boyunca Isparta’nın, Gölcük ve Eğirdir göllerinin 

,Yazılı kanyonu görüp yerler hakkında ekolojik bilgiler 
edindim.Boyalıdaki kuş gözleminde daha önce görmemiş 
olduğum birkaç kuş türünü bildiklerimin arasına katabilme 
fırsatı buldum.Doğal hayatta kamp kurabilme fırsatı bulup 
hayvanlarla 2 gece yan yana uyuduğumuzu hissetme imkanı 
yakalamak burada hissettiğim en güzel şeylerdendi.Korunan 
alanların korunmadığı ve bu konu hakkında 
hassasiyeti,eksiklikleri gözlemleyip daha fazla duyarlılık 
kazandım.Emeği geçen her şeye teşekkür erdim. 

 
Nebahat TİRYAKİOĞLU 
IDE benim için bir soluklanma derin bir nefes alıştı. 

Hayatın koşuşturmasında yorgunluk içerisinde 
tekdüzeliğime unutulmaz güzellikte bir renkti. Var olduğunu 
bildiğim canlı türlerini ya da doğal güzelliklerini yakından 
tanıyabilme imkanıydı.Bazı şeyler için iyi ki denir ya iyi ki 
buraya gelmişimden ziyade iyi ki bana bu imkanı 
tanıdınız.Belki de bir daha elde edemeyeceğim bir fırsatı 
yakaladım.Yapılan her şey için emeğe geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. 

 
Nurdan DAMARLI 
IDE eğitimine geldiğim de kafamda birçok soru işareti 

vardı. Özellikle bu eğitimin duyurulan tüm etkinliklerini 
yapıp yapmayacağı konusunda. Gölcük gölün de eğitim 
programı çok güzeldi. Yaşayarak öğrenmeyi temel alan 
güzel bir eğitim programı uygulandı. Eğirdir’ deki program 
da uygulanan yöntem de hoşuma gitti. Ertesi gün yapılacak 
eğitim ve gidilecek yerlerle ilgili bilgilendirme 
toplantılarından sonra gezilerin yapılması ve eğitimi çok 
beğendim.Genel anlamda bir öğretmen adayı olarak bir çok 
yeni bilgiye bu şekilde güzel bir ortam da ulaştığım için 
mutluyum yaban keçisi gözleminde zorlansam da 
eğitmenlerin benimle özel olarak ilgilenmeleri ve hayvanı 
görmemi sağlamaları çok güzeldi.Hepsine çok teşekkür 
ediyorum. 

 
Anıl BAŞAR 
Öncelikli Olarak Bu Programda Emeği Geçen Bütün 

Hocalarıma Çok Teşekkür Ediyorum Bu Program dahilinde 
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Kendi sınırlarımı, yorgunluk derecemi, ilgi alanıma giren 
bitki ve hayvan türlerini öğrenme fırsatının yanında doğal 
güzelliklerimizi tehdit eden unsurlar hakkında bilgi edinip 
korumaya yönelik yapılan çalışmalara ilgi uyandırdı. IDE 
eğitimi programında genel olarak bilgi sahibi oldum. Fakat 
bazı endemik bulunan bitki ve hayvan türlerinin 
göremediklerimizi fotoğraflarını gördük. Hepinize teşekkür 
ederim emeğinize sağlık. 

 
Ayşegül CANITEZ 
Bu projeye beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür 

ediyorum. Çok verimli bir proje gerçekleştirildi. Doğaya 
karşı her zaman ilgiliydim ancak yaban hayatı konusunda 
bilgim yoktu. Bu proje sayesinde yaban hayatına karşı 
bilgim ve ilgim arttı. 

 
Yasemin GÜZELOĞLU 
Güllerin diyarına gideceğimi düşünmüştüm bu eğitime 

katılırken. Lakin öğrendim ki burası sadece gülleri ile değil 
elmasıyla, halısıyla, daha da önemlisi yeşilin maviyle iç içe 
geçtiği doğasıyla bambaşka bir dünyaymış. Birde eğitici 
olmanın yanı sıra eğlenceli bir ekipten ders almak, 
katılımcılarla eşsiz anlar paylaşmak eğitimi daha da anlamlı 
kıldı. Her eğitim sonrası yeni bilgiler edinip daha bilinçli 
olmamızı sağlayan tüm ekibe teşekkürlerimi sunarım. Bizler 
için yaptığınız çabalar, samimi bir ortam oluşturmanız, doğa 
bilinçlileri olamamız katılımcıdan çok aile gibi sıcak bir 
ortamda her an daha da anlam kazandı. Her şey için 
teşekkürler. 

 
Zeynep ÖZTOP  
Geçirdiği en güzel haftalardan biriydi. Beklentilerimi 

tamamı ile karşıladı. Verilen eğitimle olsun diğer aktiviteler 
olsun her şey çok güzel planlanmıştı.  Doğaya olan bakış 
açımı ve kuşlara olan ilgimi arttırdı. Bir öğretmen adayı 
olarak öğrencilere doğayı nasıl sevdirebilirim sorusuna 
burada cevap buldum. Ayrıca fotoğraf çekmeyi seven bir 
insan olarak, burada bu işi hayat felsefesi olarak 
benimseyen hocalarımdan çok şey öğrendim her şey için 
teşekkür ederim ide grubu.  

 
Ceren MUTLUER  
Bu kampa katılma nedenim üniversitede öğrenmiş 

olduğum bilgileri görerek, yaşayarak daha kalıcı hale 
getirmekti. Drama etkinliklerinden sıkılın birisiyim ama 
tiyatro etkinliğimiz sırasında bu tutumumdan uzaklaştığıma 
inanıyorum. Resim yapmasını seven birisiyim ve dramanın 
içinde bu yeteneğimi sergilemiş olmam dıramanın sıkıcı 
tarafını beni için daha da azalttı. Jeolojiyi çok seviyorum 
muhittin hocanın bize yaptırmış olduğu taşlı deneyle bu 
sevgim daha da arttı. Ayrıca son gün gittiğim yazılı kanyon 

milli parkında da daha da pekişti ilk yardım eğitiminin bu 
kampta verilmiş olması kampın artı taraflarından birisiydi. 
Tüm IDE ekibine çok teşekkür ediyorum. 

 
Halil İbrahim UÇAL 
IDE kapsamındaki eğitim benim açımdan çok iyi oldu. 

Eğitimde görev alan, emeği geçen herkese çok teşekkür 
ederim doğada yaşayan canlıların ortamlarını yerinde 
görerek daha çok bilgilendiğimi düşünüyorum. 

 
Büşra AŞIK 
IDE eğitmenleri biz katılımcılara çok candan davrandılar. 

Eğitmenler konularına çok hakimdi ve özellikle yemek 
seçimleri çok yerindeydi. Çadır kampı benim için çok güzeldi 
tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. 

 
Hasan ÇULHACI 
IDE eğitim programı ilgilendiğim alan hakkında bana çok 

fazla bilgi kattı. Bir ilde olsa da bazı endemik türleri görmek 
benim için bir heyecan ve gurur kaynağıydı. Eğitim sırasında 
çadır ve kamp olayı en sevdiğim kısmıydı. Doğa ile iç içe 
yaşamak ve katılımcılarla bu özel anları paylaşmak zevkliydi. 
Bu eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

 
Yasemin KALAY 
Isparta’nın bitki örtüsü yaban hayvanları jeolojik yapısı 

kuşları hakkında bilgi aldım. Kamp kurmak hakkında da 
kendimi oldukça bilgilenmiş hissediyorum. Bu eğitimden 
sonra mesleğime farklı bakmaya başladım çocuklara 
konuları anlatırken ezber yaptığımızı ve onları sınıf 
dediğimiz odalara tıktığımızı fark ettim. Ve öğrencilerime bu 
şekilde bilimsel gezi ve eğitimleri düzenlemeyi 
düşünüyorum. Yaban keçisi gözlemlemeyi ve boyalıda 
birçok kuşu tanımaya imkanım oldu. Hocalarımızla beraber 
yaptığımız seher yürüyüşlerinde yerdeki izlerden oradaki 
canlılar hakkında bilgi sahibi olmayı öğrendim Tüm ekibe 
teşekkür ediyorum. 

 
Gülden AYDOĞAN  
Öncelikle böyle bir etkinliğe katılmamı sağladığının içim 

teşekkür ederim çocukluğumdan itibaren doğayı çok 
seviyorum ve koruyorum. Buraya geldiğim gün itibari ile 
yaban hayvanları hakkında bilgim oldu. Öğrencilerimle izci 
kampları sırasında gördüğümüz bitki ve hayvanlar hakkında 
daha fazla bilgi verebileceğim. Bu eğitime katılmamı 
sağladığınız ve mükemmel altı gün için teşekkür ederim. 
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Halime ÇEVİKBAŞ 
Katılımcı olarak geldiğimiz IDE de hepimizin bir bütün 

olarak çıktığına inanıyorum. Eğitmeni, yürütücüsü, 
katılımcısı her biri bir bütün. Eğitime katılmadan önce 
araştırdığım web sayfasındaki belirtilenlerden çok 
kapsamlıydı ve çok fazlasını buldum. Her eğitim konusunun 
uzmanı Öğretim elemanları tarafından ve konunun 
kaynağını oluşturan biyolojik alanlar ve doğal hayat 
arasında oldu. Kuşları yaşam sahalarında gözlemledik. 
Endemik bitki türlerini direkt yayılış gösterdiği alanlarda 

inceledik. Göl ekosistemiyle ilgili bilgileri göl kenarında 
aldık. Yaban keçileri için dik yamaçları gözlemledik. 
Eğitmenlerimiz sanki kendi hocalarımız gibiydi bizlerle özel 
olarak büyük bir sabır ve ilgi ile ilgilendiler. Fakültede 
öğrendiklerimizin doğal alanda bir uygulaması gibi oldu. Bir 
haftalık bir süre, çerisinde eğitimin amacına ulaştığını ve çok 
verimli olduğunu düşünüyorum. Tekrar böyle bir ortamda 
bulunmayı şiddetle isterim. Herkese tavsiye ediyorum. Tüm 
eğitmenlerime sonsuz saygılar, sevgiler, teşekkürler. Sizleri 
tanımak çok güzeldi. 

 


