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Sultan ŞİMŞEK 
Isparta’da IDE III Ekim döneminde bulundum. Eğitimler 

doğada birebir uygulama şeklinde yapıldı. Doğaya birebir 
katılarak doğayı hissettik ve yaşayarak öğrendik. Program 
çok güzel hazırlanmıştı ve sistemli bir şekilde yürütülerek 
dolu dolu bir hafta geçirdik. Kendimi bir ekibe ait hissettim. 
Ekipteki tüm hocalarıma ilgilerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

 
İrem ÇELEN 
Isparta’da IDE III etkinliğinin ekim ayı dönemine 

katıldım. Bu etkinlik süresince bitkiler, hayvanlar, taşlar, 
iklim, peyzaj ve ilkyardım gibi konular hakkında eğitim aldık. 
Eğitimler doğada birebir görerek, yaşayarak yapıldı ve bu 
açıdan oldukça faydalı ve eğlenceli oldu. Yazılı Kanyon 
Tabiat Parkı’nda kurduğumuz çadır kampımız sayesinde 
ekip çalışması yapma fırsatımız oldu. Ayrıca proje süresince 
Isparta’nın doğal güzelliklerini görme, yöresel yemeklerini 
tatma şansını yakaladık. Bir hafta boyunca bize bu eğitimi 
veren ve bizden ilgilerini eksik etmeyen hocalarımıza 
teşekkürler. 

 
Zeynep DENİZLİ 
Bu eğitim sayesinde Isparta ili hakkında daha fazla bilgi 

edindim. Doğanın sesini duymayı öğrendim. Aslında her 
zaman gördüğüm çevrenin ne kadar güzel ve önemli 
olduğunun farkına varmamı sağladı. Kuş gözleminin, kuş 
cıvıltısının ne kadar dinlendirici olduğunun farkına vardık. 
Kampta yaşama, çok eğlenceli ve grupla çalışmak da çok 
zevkliydi. TÜBİTAK’a ve IDE III ekibine bizlere bu fırsatı 
verdikleri için çok teşekkür ediyorum. 

 
Hakan YORULMAZ 
Doğaya ve çevreye karşı çok ilgili olamama rağmen ilk 

defa böyle eğitici bir kursa katılma imkanım oldu. 
İnternetten başvuru yaptığımda başvurumun kabul 
edilmesini çok istedim ve kabul edilince çok mutlu oldum. 
Doğayla iç içe derslerin işlenişi beni çok mutlu etti. 
Hocalarımızın bize karşı yakın davranışları ve bize verdikleri 
bilgiler için sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. 

 
Merve ARDUÇ 
Yapılan eğitimler, aralardaki bilgilendirmeler temel 

nitelikte olması sebebiyle merak uyandırıcıydı. Flora benim 
ilgi alanım olduğu için Hüseyin Hocamızın verdiği bilgiler 
daha çok dikkatimi çekti. Boyalı’daki kuş gözlemi çok verimli 
geçti. Bilmediğim kuş türlerini tanımış oldum. Drama 
etkinliklerinden çok memnundum ve yapılacak diğer IDE’ler 
de artırılmasını tavsiye ediyorum. IDE ekibinin genç ve 
dinamik rehberleriyle ve uzman hocalarıyla ekibin kendi 

içinde ve katılımcılarla olan diyalogları mükemmeldi. IDE 
ekibine her şey için teşekkür ederim. 

 
Murat METİN 
İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Tek kelimeyle 

mükemmeldi. Hocalarımızın verdiği bilgileri, doğada 
doğrudan gözlemlediğim için yaşayarak öğrendim. 
Hocalarımızın kendi aralarında ve bizlerle olan diyalogları 
güzeldi. Program sistematik ve akıcı ilerledi. Emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. 

 
Didem AKÇA 
Isparta Doğa Eğitimi Isparta ve çevresindeki doğal 

zenginlikleri, milli park ve tabiat parkını tanımamı sağladı. 
Burada bulunan bitki türleri ve hayvan populasyonları, 
yaban hayatı hakkında daha fazla bilgilenmemi sağladı. 
Doğa ile iç içe olmak doğaya karşı farkındalığımı artırdı. 
Sıkılmadan doğayla iç içe ders işlemek beni çok sevindirdi. 
Bu anlamda TÜBİTAK ve Süleyman Demirel Üniversitesi 
Orman Fakültesi ekibine çok teşekkür ederim. Bu tür 
projelerin daha çok yaygınlaşması ve daha fazla kitlelere 
ulaşması dileğiyle 

 
Cemil YEŞİLYURT 
Öncelikli olarak IDE ekibine çok teşekkür ederim ve 

saygılarımı sunarım. 2010 yılında yaptığım en güzel 
faaliyetti. Göller yöresinin en önemli bölümünü akademik 
bir kadro eşliğinde tamamen yerinde görme fırsatı buldum. 
Korunan alan statülerini, korunan alanların kullanımını, 
korunan alanlardaki insanların sorunlarını öğrendik. Bitki ve 
hayvan türlerini gözlemleme şansını buldum. Kamp yaparak 
birlikte yaşama, görev paylaşımı ve iş bölümünü öğrendim. 
Yeni arkadaşlar ve başarılı bir akademik kadroyu tanıma 
fırsatı buldum. Kuş gözlemleri yaparak kuşları tanıma fırsatı 
buldum. Doğal olmak, doğada olmak ve doğadan kalmak 
ümidiyle hoşça kalın.  

 
Sevgi BEŞTAŞ 
Yeni bilgiler ve yeni kazanımlar edinmenin mutluluğu 

içinde olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Projenin 
katılımcılara vermek istediği temel kazanımlardan olan doğa 
bilincini, doğada gördüklerimizi anlamlandırma, doğayı 
sorgulama yeteneğini, neyin nerede neden orda olduğunu 
açıklayabilme özelliğini yani doğaya farklı gözlerle bakmayı 
coğrafya eğitimi alırken öğrenmiştim. Ancak ben burada 
bunları eksik öğrendiğimi fark ettim. Farklı bir doğaya, bir 
köye ya da şehre gittiğimde oranın jeolojisi, jeomorfolojisi, 
florası, yerleşim ve kültürel özellikleri hakkında sorgulama 
yapabiliyorken; bir bitki gördüğümde bu neden burada, bu 
bitki nedir diyebilirken oradaki hayvanların varlığından bile 
haberdar olamadığımın farkına bu eğitim sayesinde vardım. 
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Bu eğitimden sonra doğaya daha farklı gözlerle bakmayı 
öğrendim. Artık uçan kuşun var olan bir böceğin ne 
olduğunu merak eden varlığının sebebini açıklamaya çalışan 
bir birey oldum. Bütün ekibe teşekkür ederim. 

 
Sinem OĞUZ 
Isparta ili hakkında daha önceki bilgim batı Akdeniz 

bölümünde, göller yöresinde bulunan bir şehir olmasıydı. 
Bu doğa eğitimine katılarak Isparta’nın ekosistemi hakkında 
geniş bir bilgiye sahip oldum. Akdeniz iklimi ile karasal iklim 
arasında geçiş sahası olan bu bölge her iki ikliminde 
vejetasyonunu yansıtmaktadır. Çok sayıda bitki ve hayvan 
türünü tanıdık. Doğa ile baş başa kalma imkanına sahip 
olduk. Çadır tecrübesini yaşadık. TUBİTAK ekibine sonsuz 

teşekkürler. Ekibin kendi içinde ve bizimle olan diyalogları 
çok güzeldi. Bütün bu öğrendiklerimle öğrencilerime 
anlatabilecek yeterli bilgi düzeyine ulaştığımı söyleyebilirim. 
Bu projelerin devam etmesi umuduyla 

 
Zeliha DALMIŞ 
Eğitim programı bakış açımı ve bilgi düzeyimi değiştirdi.  

Bu program seçilen yerler hakkında önceden yetersiz olan 
bilgimin üzerine eklediğim yeni bilgilerle bilgi düzeyimi 
artırdı. Doğayı koruma hakkındaki bilgi düzeyim önemli 
ölçüde arttı. Yaban hayvanlarını görmesem de onların 
dışkılarından, seslerinden ve izlerinden onları tanımayı 
öğrendim. Ponza taşının, göle attığımda batmadığını 
öğrendim. Kendim gibi doğasever yeni insanları tanıdım.

 


