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Gül YÜCEL  
İlköğretimde okulun koridorlarında koştururken 

duvarlara asılan yazıları hiç okur muyduk?   ‘‘ Çevremiz bize 
miras değil, emanettir. ’’ Bu emaneti ellerinde tutmaya 
çalışan öğretmen adayları, öğretmenler, biyologlar ve 
orman mühendisleri 26 Haziran sabahı Isparta ya aynı amaç 
için buluştular. 

6 gece 7 gün sürecek olan Doğa Eğitimi'nde 
öğreneceğimiz çok şey vardı ki öyle oldu. Her günümüz ayrı 
bir dolulukla geçti. Seher yürüyüşleri güne dinç ve hayat 
dolu başlamamızı sağladı. Şehrin trafiğinden ve 
gürültüsünden kopup temiz havayla buluşunca dengemiz 
düzenimiz bozuldu. Kendi yemeğimizi yapıp, hocalarımızla 
aynı sofrayı paylaştık, aynı dağlarda tepelerde yürüdük. 
Sorduğum her soruya, belki aynısını on kere sorsam bile 
cevapladılar, yılmadan usanmadan. Her seferinde önünden 
geçtiğimiz dağlara taşlara artık sadece bakıp geçmemeyi, bir 
yandan da nasıl oluştuğunu düşünmeye başladım. Doğanın 
dengesini bozmamak için verilecek bir sürü örnek 
öğrendim. Böcekler, bitkiler, kuşlar, memeliler derken dolu 
dolu bir hafta geçti. Artık doğa yürüyüşü yaparken hangi 
bitkinin şifalı olacağını, çayını yapıp içebileceğimi öğrendim. 
Dramalarda farklı bakış açılarını da unutmamayı, her 
canlının bizi anladığını öğrendim. İleride öğrencilerime 
sevdiği hayvanların resimlerini kendi emekleriyle t-
shirtlerine basıp giydirebilmeyi düşündüm ve daha birçok 
şey. 

Dördüncüsü düzenlendiği için artık IDE kökleşmiş bir 
proje olmuştu. Bu ailenin bir üyesi olduğum için çok 
mutluyum.  Bizlerin Isparta’ya olan bakış açılarını hep 
olumlu yönde ilerlettiler. Artık hepimiz ‘‘emanetimize’’ 
eskisinden daha sıkı sarılmaya başladık, en azından ben asla 
bırakmayacağım. 

 
Ahmet GÜNGÖR 
Isparta’da Doğa eğitimine katılmadan önce doğa, 

hayvanlar ve sistemler hakkında hemen hemen hiçbir 
fikrimin olmadığının farkına vardım. Bu doğa eğitimi 
yaşamın üzerinde doğaya bakışımı ciddi anlamda 
değiştirdiğini düşünmekteyim. Bundan sonra yapmış 
olduğum yürüyüş ve tabiat gezilerinde yaban hayvanlarına 
ve bitki örtüsüne bakışım daha farklı olacaktır. 

 
Gökhan TANRISEVEN 
Bitkileri, hayvanları, doğa olaylarını sadece kitap bilgileri 

veya belgesel olarak değil doğanın içinde canlı olarak bize 
sunduğunuz IDE ekibine teşekkürler. 

 
Süleyman KARAGÖZ 
Sayın Proje Yetkisi Arkadaşlar; öncelikle tüm teknik 

proje tasarlayan, hazırlayan, sunan arkadaşlara teşekkür 

ediyorum. Bana anlatılandan daha mükemmel bir 
çalışma,eğitim-öğretim ve değerlendirme eğitimi buldum. 
Projeyi amacıma uygun olarak tamamladım. İleride 
gerçekleştireceğiniz akademik ve IDE çalışmalarında 
başarılar dilerim. Saygılar… 

 
Nevin MERAL 
Geliş amacım doğanın dilini anlamak ruhunu hissetmek 

ve onunla yaşamak için katıldığım bu projede şunu anladım 
ki bilgi olmayınca sevgi, katkısız ekmek gibiymiş. Benim için 
sevgimi arttırıcı bilgiler ve deneyimler oldu. Amaca uygun 
bir projeydi. Farkındalığın artığına inanıyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

 
Selcan TANRISEVEN 
Programlama ve işleyiş bakımından sıkıntılı bir durum 

yoktu. Her konuda doğal ortamda da etkileyici bir çalışma 
oldu. Eğlenceli ve dikkat çekiciydi. Bendeki faydası böcek 
sözünden dahi korkarken artık aşırı tepki davranış 
oluşmuyor. Kampta ne kadar zorlansam da  çok eğlenceli ve 
mutluluk vericiydi. Duyurucu (görsel, işitsel, dokunsal) 
alanda yaparak ve yaşayarak öğrenme durumunda oldukça 
faydalı oldu. Saygılarımla… 

 
İbrahim KÜMÜŞ 
Isparta ve SDÜ hakkında olumlu bilgilere sahip değildim. 

Bu programdan sonra görüş ve düşüncelerim oldukça 
değişti. Eğitmenlerimiz oldukça profesyonel ve misafir 
severdi. Bundan dolayı çok teşekkür ederim. Burada 
öğrendiğim bilgileri öğrencilerime aktaracağım ve onlarında 
benim gibi doğasever olacağından eminim. Son olarak, bu 
çalışmada emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.  

 
Medine İNCE  
Yedi gün boyunca süren Isparta Doğa Eğitimi boyunca 

Isparta’da görmediğim yerleri gördüm. Bunlar arasında 
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Zindan mağarası geliyor. 
Eğitimden öğrendiğim ise doğayı farklı bir bakış açısından 
bakmak oldu. Önemli olanın bakmak değil görmek 
olduğunu öğrendim. İlk defa yaban hayvanları ve sulak 
alanlarda kuşları gördüm. Ormanlardaki ağaç ve bitki 
türlerini ayırt etmeyi öğrendim. İlk defa kamp kurmayı ve 
kampta kalmayı öğrendim. 

 
Serkan YILMAZ 
Buraya gelirken aslında tamamen bir kurs havasında 

geçeceğini düşünmüştüm, eğitimin ancak anladım ki aslında 
eğitim bir kardeşlik, arkadaşlık eğitimiymiş. İnsanların 
birbirini hiç tanımayan insanların aslında sıkı bağlar 
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kurabileceğini gördük ve en önemlisi doğa ile insanın 
rahatlıkla birbiriyle geçinebileceğini… 

 
İbrahim ÇAMLIDAĞ 
Isparta Doğa Eğitiminde bir hafta kaldım. Bir haftada gibi 

kısa bir sürede gerçekten çok şey öğrendim. Doğanın 
dilinden anlar doğayı daha da sevmeye başladım. Bir 
insanın karşısındaki varlığı anlayabilmesi için onun gibi 
düşünüp onun gibi hissetmesi gerekir. İşte burada bizleri 
bunu öğrettiler.  Buradaki hocalarımıza bizleri böyle 
düşünmeyi öğrettikleri için gerçekten teşekkür ederim. 
Bende elimden geldiğince çevremdekilere doğayla empati 
kurmaları gerektiğini aktaracağım. Herkesin mutlu olduğu 
bir dünya için…. 

 
Cumali ÖGEL 
Proje kapsamında çok çeşitli faaliyetler oldu ve bu 

gerçekten büyük sorumluluktur. Eğitim birçok kişinin 
yaşamı boyunca sahip olacağı güzelliler kazandırdı. 
Faaliyetler hem sosyal hem de doğal ortamda fikir yürütme 
anlamında kayda değer niteliktedir. Olaylara farklı gözlerle 
bakmayı kişiler ve kurumlar arasındaki fikir farklılıklarını, 
köylüler açısından ve yöneticiler açısından gördük. Artık 
birçok konuda daha duyarlı olacağımız garantidir. Bitkiler, 
hayvanlar daha doğrusu doğa adına bir üst seviyeye 
geçtiğimizin farkındayız…  

 
Yavuz BELİBAĞLI 
IDE 4 kampı benim için genel anlamda olumlu ve verimli 

geçti. Konularla ilgili genel anlamda bilgim vardı. Sahip 
olduğum bilgileri görsel olarak ve bilmediklerimi 

eğitmenlere sorarak kamptan yararlanmaya çalıştım. 
Eğitimin dışında doğayla iç içe olduğumuzdan stres ve 
sıkıntılarımdan uzaklaşma fırsatı buldum. Eğitimde emeği 
geçen tüm eğitmenlere teşekkür ederim… 

 
Bahar YAKUT 
Isparta’nın bu kadar güzel olduğunu tahmin 

etmiyordum. Eğitimler güzeldi eldeki malzemeler güzeldi. 
IDE’ ye katılmam benim için bir tecrübe ve ileride 
kullanabileceğim malzeme oldu. Bu projeye benzer bir 
projeyi bende MEB’e sunmayı düşünüyorum. En azından 
orman köylerinde düzenleyebiliriz Ankara’da… Büyük 
şehirde doğadan eser olmayan bir ortamdan hafta sonu 
çocukların doğayla buluşmaları sağlanarak, doğadan 
kopmamaları apartmandan dışarı çıkmayan çocuklar için 
güzel bir etkinlik olabilir. Kısacası artısı ve eksisi olan IDE hiç 
şüphesiz ki biz öğretmenlerin doğaya canlılara farklı bir 
açıdan bakmalarını sağladı. Ellerine bilgilerine sağlık diyor, 
kendi adıma teşekkür ediyorum… 

 
Gürkan CANDAN 
IDE’ye katılmadan önce doğayla ilgili bilgilerim 

yetersizdi. Bir doğasever olarak katıldığım IDE’den doğa 
hakkındaki farkındalığı ve bilinci anlamış bir birey olarak 
ayrılıyorum. IDE’de olan branş olarak belki de bendim, 
çünkü Türkçe dersinde bu bilgileri direkt olarak kullanma 
imkanım yok. Ancak bir doğasever olarak doğa eğitimi ve 
bilincinin sadece bu alanda çalışanlara olmadığının 
farkındayım. Türkçe dersi müfredatında ‘‘Doğa ve Evren’’  
temamız bulunuyor. Bundan sonra bu temayı daha verimli 
işleyebileceğimi düşünüyorum. 

 
 


