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BEKİR KOYUNSEVER 
Bitki ve hayvanları doğal ortamlarında gerekli ve doğru 

bilgiler eşliğinde görmeyi umduğum IDE programına 
katılmamın benim için büyük bir şans olduğunu 
düşünüyorum.  Doğaya ve doğa bilimlerine olan ilgimiz bu 
programla kat kat arttığını ve aktarabileceğim birçok 
yöntem, teknik ve materyal edinme becerimin arttığını da 
söyleyebilirim. Büyük bir özveri, sabır ve aktarım isteği ile 
dolu proje ekibi başta olmak üzere tüm eğitmenlere, 
hocalara, çalışanlara ve destek veren tabiî ki TÜBİTAK’a 
teşekkürler. Bunun gibi faydalı, doğa dostu projelerin 
devam etmesi dileğiyle. 

 
İLKE ÇAMURTAY 
Tanımadığım bir şehre soru işaretleriyle dolu bir zihinle 

başladığım yolculuk; doğal güzellikler, canlı çeşitliliği ile 
zenginleşmiş anılar,  tadı damağımda kalan kaliteli eğitim, 
çok uzaklarda tanımadığım değerli hocalarım, güzel 
arkadaşlıklarla yer değiştirdi. Eğitimin başından sonuna 
kadar yanımda olan, değerli bilgileriyle bizi aydınlatan, 
zenginleştiren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Aklımda 
erguvan kuşunun narinliği, özgürce Gölcük’te dolaşan atlar, 
Kovada, Eğirdir, kasnak meşesi, yaban keçileri, dramalar ve 
daha sayamadığım birçok güzel anı, batmayan bir ponza taşı 
gibi zihnimde ben yaşadıkça yüzecek.  Tanıdığım, sevdiğim 
ve bir yaban hayvanının içgüdüsüyle tekrar, mutlaka 
geleceğim bu şehirden, ayrılmak zor gelecek biliyorum. Tüm 
katılımcılara ve tüm ekibe teşekkür ederim. 

 
M. AKİF ÇAKIR 
IDE programına katıldığım için kendimi şanslı 

hissediyorum. Bu bölgeleri kendimde gezebilirdim. Fakat bu 
sadece turistik amaçlı olurdu. Bu proje ile bölgede yaşayan 
yabani hayvanlar ve bitkiler hakkında bilgi sahibi oldum. 
Proje bence kesinlikle amacına uygun olduğu 
düşüncesindeyim. Eğlenirken öğrendik, dokunurken 
öğrendik. Özellikle yemekler konusunda endişelerim vardı 
ama kesinlikle yemek konusu da her konuda olduğu gibi 
muhteşemdi. Bana bu yerleri görme, gezme ve buralardaki 
hayvan ve bitki türlerini öğrenme fırsatı veren tüm ekibe 
teşekkür ederim. 

 
EYÜP KÖKSAL 
Bu eğitime katılırken çok eğlenceli ve faydalı bir kamp 

olacağını tahmin ediyordum. Zaten Bursa’da yaşamam ve 
sık sık dağ yürüyüşleri yapmam sebebiyle benimle yakından 
alakalı olan bir kamptı. İlk gün farklı illerden, farklı insanlarla 
tanıştık. Kimse birbirini tanımıyordu. Kamp süresince farklı 
kişilik özelliklerine sahip insanlar arasında yirmi dört saat 
birlikte olacağımız için çeşitli problemler yaşanabilirdi. Fakat 
kesinlikle böyle bir şey olmadı.  Bu da projenin ve proje 

ekibinin ne kadar kaliteli olduğunu bizlere gösterdi. 
Hocalarımız tarafından verilen bilgiler gerçekten önemliydi. 
Daha önce doğayı cahilce gezdiğimizi anladım. Kamp 
esnasında edindiğim bilgileri, tecrübeleri, yürüyüşlere 
götürdüğüm öğrencilerime artık daha rahat 
aktarabileceğimi düşünüyorum. Kamp süresince çok güzel 
dostluklar kuruldu. İnsanların samimi iletişimler kurması 
gerçekten çok hoştu. Bu programı hazırlayan ve üzerimizde 
emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gideceğim her 
yerde bu eğitimden bahsedeceğim. 

 
FARUK SÖZEN 
Lisanslı sporcu olarak doğa sporları yapmaktayım. Gruba 

liderlik yaptığım faaliyetlerde bitki çeşitliliği ve yaban 
hayvanları hakkında bilgi eksikliğim vardı. İnternet üzerinde 
araştırma yaptığımda IDE faaliyetlerinden haberdar oldum, 
katılmak istedim. IDE eğitimlerinde kazandığım edinimleri 
izcilik, kulüp ve spor faaliyetlerimde işlevsel hale getirmek 
istiyorum.  IDE faaliyetlerinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunarım. 

 
RAMAZAN CENGİZ 
IDE her şeyden bizi doğayla baş başa bıraktığı için 

projede görev alan herkese teşekkür ederim. IDE ile 
doğadaki biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi oldum. İnsanlar 
tarafından doğaya verilen zararların, etkilerin farkına 
vardım. Doğada meydana gelen tahribatın hayatımızı 
etkilediği, bu yüzden doğadan faydalanırken daha bilinçli 
olmamız gerektiği kanısına varmamızı sağladı. Burada 
öğrendiklerimizle doğayla ilgili konulardan öğrencilerime 
daha faydalı olacağım için mutluyum. Ayrıca IDE sayesinde 
Isparta ve çevresini tanıma fırsatı buldum. Bundan dolayı 
teşekkür ederim. Eğitimciler bize çok güzel bilgiler verdiler. 
Her şey gayet güzeldi. 

 
GÖNÜL SÖZEN 
Turizmci ve bir doğasever olarak, doğanın bir parçası 

gibi hissettim kendimi. Gruplarda tur liderliği, o bölge ya da 
yöre hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu konuda 
özellikle de bitki ve hayvan türleri konusunda bilgi 
eksikliğim vardı. IDE faaliyetlerine katılma nedenimde 
buydu. Turizm adına St. Paul yolunun buradan geçiyor 
olması dolayısıyla bu benim için en çarpıcı rotaydı. IDE 
faaliyetlerinde bu kadar profesyonelce, gönüllü çalışan ve 
emeği geçen herkese minnettarım. 

 
ZEYNEL ÇAKIR 
Projeye Bursa İnegöl’den katıldım. IDE Doğa eğitimi 

öğrencilerime aktarmak açısından faydalı oldu. Doğa 
hakkında hiçbir şey bilmediğimin farkına vardım.  
Farkındalık, düşünmek insanın olmazsa olmaz şartı. Bize bu 
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imkânı veren öncelikle TÜBİTAK ve SDÜ Orman Fakültesi’ne 
teşekkürü bir borç bilirim. 

 
GÖKÇE YETİMOĞLU 
Programla arkadaşım sayesinde tanıştım. İyi ki de 

duymuşum diyorum. Doğasever olarak doğayla hiç bu kadar 
yakından ilgilenmemiştim. Bu eğitimle, daha çok şey 
öğrenme, yeni yerler görme fırsatı yakaladım. Gezilecek 
olan yerlerde boş boş gezmedik. Gezerken bilgilendik, 
gördük uyguladık. Uygulama, öğrenme açısından en önemli 
şeylerden biri. Birebir doğa ile iç içe olmak gerçekten 
güzeldi. Bir eğitimci olarak, mesleğe çok büyük katkısı 
olduğunu düşünüyorum. Çocuklara doğa sevgisini, doğa 
bilincini kazandırmada önemli bir deneğimdi benim için. 
Programı yürüten ekibin gerçekten bu işi benimsemesi, 
işlerini titizlikle yapmaları, amaca ulaşmada önemli 
noktalardan biridir. TÜBİTAK’a ve SDÜ Orman Fakültesi’ne 
teşekkürler. 

 
RAZİYE İNAL 
Bu eğitime gelirken, program hakkında bilgim yoktu. 

Kitapçık elime ulaştıktan sonra ilk aklıma gelen, bu kadar 
yoğun bir program uygulanmasının zor olduğunu 
düşündüm. Ancak gün geçtikçe şunu gördüm ki, bu ekip bu 
işi yapar. İlk gün saat 23.00’a kadar eğitim devam etti. Tabii. 
sonraki günlerde aynı şekilde. Sabah kalkıştan yatana kadar 
eğitimin devam etmesi grubun kontrolünü de sağlamış 
oldu. Bu eğitim süreci içinde, benim branşım ile ilgili çok 
fazla bilgi verilmesi şansım oldu. Ben kendi mesleğim için 
bir haftada büyük bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Bu 
eğitimde emeği geçen ve bu işe gönül koyan tüm 
eğitmenlerimize teşekkür ederim.  

 
FATMA BAYRAK  
Programınıza eğitimci hariç kişilerin alınması mutluluk 

verici olduğunu belirtmeliyim. Mesleğim gereği canlılara 
uygun, cansız varlıklardan mekân yaratma çabası olduğu 
için her türlü canlının yaşama ortamını görmem ve 
hissetmem gerekiyordu. Ayrıca kaldığımız yerlerde, yaşama 
koşulları ve bu alanların eksiklerin tespitini de yapabilmemi 
sağladı. Doğayı doğanın içinde yaşayarak, hissederek 
öğrenmek, kendini oraya ait hissetmek güzel bir duyguydu. 
Eğitmenlerimizin konuya hâkim olması ve gerçekten bu işi 
severek gönüllü yaptıklarını hissetmek bu kampı daha da 
çekici hale getirdi.  Drama eşliğinde pekiştirilen bazı bilgiler 
bizde kalıcı oldu. Tanımadığımız doğaseverlerle buluşmak, 
onlarla vakit geçirmek güzeldi. Tüm IDE ekibine teşekkür 
ederim. 

 
 
 

HÜLYA TAŞTEKİN 
Isparta Doğa Eğitimine katılmak istememdeki temel 

nedenlerden biri; doğa da vakit geçirmek, doğayı daha iyi 
tanımak ve kendimi bu konuda bilinçlendirmekti. Eğitimde 
genel olarak, bu hedeflerime ulaşabildiğimi söyleyebilirim. 
İlk defa çadırda kalmak, grup olarak bir şeyleri başarmaya 
çalışmak, Isparta’nın zengin doğasını keşfetmek bu eğitimde 
benim için önemli olan noktalardı.  Eğitim boyunca yemek, 
konaklama dâhil bir sorun yoktu. Eğitim ise; dolu doluydu. 
Nihayetinde, güzel ve benim için verimli bir program oldu. 
Her şey için teşekkürler.  

 
MERYEM ALTIPARMAK 
IDE doğa eğitimi, eğitmenlerin orman fakültesi kökenli 

olması nedeniyle diğer doğa eğitimlerine nazaran farklı bir 
bakış açısı sağlıyor.  Programda bizim için çok önemli olan 
bitki ve yaban hayatı farkındalığına birinci derecede öncelik 
verilmesi eğitimin can alıcı noktasıydı. Katılımcılara dürbün 
verilerek son güne kadar dürbünün bizde kalması gözlem ve 
materyal kullanımı açısından gayet güzel oldu. Su kuşlarını, 
yaban hayvanlarını dürbünle gözlemek, ayrıntılarını 
incelemek, davranışlarını gözlemlemek benim için çok 
önemliydi. Entomoloji konusunda daha önce hiçbir 
farkındalığım, geniş bilgim yoktu.  Bildiğim şeyler zooloji 
laboratuarında birkaç böcekten ibaretti. SDÜ 
herbaryumunu gezmek, herbaryum, arberetum ve botanik 
bahçesini öğrenmek, ilk yardım derslerini uygulamalı olarak 
öğrenmek, dramalarla eğlenceli aktiviteler yapmam, doğada 
severek kamp kurmak ve doğada doğanın sesini duymak 
gerçekten güzeldi.   

 
YASEMİN AKTAŞ 
Arkadaş tavsiyesiyle başvurduğum bu doğa eğitimine 

kabul edilmem beni çok sevindirdi ve heyecanlandırdı. 
Hayatımda hiç görmediğim Isparta’yı görmüş, daha önce 
yaşamadığım etkinlikleri bu eğitim sayesinde öğrenmiş 
oldum. Öğretici, eğitici, eğlenceli bir eğitimdi. Yine kabul 
etseler bu eğitime yine gelirim. TÜBİTAK ve kahrımızı çeken 
tüm İDE ekibine teşekkürler. 

 
SERDAR KÜÇÜK 
İlk olarak bu eğitim programını organize eden TÜBİTAK 

ve IDE ailesine teşekkür ediyorum. Bu program her anlamda 
çok güzel, heyecanlı,  donanımlı güzel bir programdı. Bu 
eğitim programında yabani hayvanları, milli parklar, tabiat 
parkları, göller yöresi, su kuşları, bitki türlerini tanıma fırsatı 
bulduk. Bu edindiğim bilgileri doğa bilincini ve sevgisini 
artırmak için ilerde kullanmak istiyorum. Çok güzel bir 
program olan IDE’ ye katılmaktan çok mutluyum. 
Teşekkürler. 
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VOLKAN ERTUĞRUL 
Görevimi Isparta’da yaptığımdan dolayı Isparta’nın tabii 

güzelliklerini gezme şansım her zaman olabilirdi fakat bilim 
adamlarıyla birlikte gezip, görüp, öğrenme fırsatını başka bir 
projede bulamazdım. Amacım hem bu tabii güzellikleri 
görüp hem bilgi seviyemi arttırmak hem de doğaya bakış 
açımı değiştirmekti. IDE beklentilerimi fazlasıyla karşıladı ki 
eğitimcilerimizin bilgi donanımı karşısında kendimi yetersiz 
hissettiğim anlar az değildi. Doğa eğitimi hem eğlenceli hem 
eğitici özelliği ile beğenimi fazlasıyla kazandı. Dolu dolu 
geçen günlerimizde tatlı bir yorgunluk yaşadık. Proje 
ekibinin istekle ve şevkle bize bilgiler sunması takdire şayan 
bir durumdu. Problem yaşamadık, hatta eğitimcilerin her an 
yanımızda olup bizimle ilgilenmeleri sorunlarımızı 
dinlemeleri ve bize değer verdiklerini göstermeleri doğa 
eğitiminin yanlarından sadece birkaç tanesiydi. Tekrar 
katılma şansım olsa, tekrar katılabilsem. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen insanları tanıyıp, arkadaşlık kurmamız 
IDE’nin bize verdiği,  diğer bir katkısıdır. Bu eğitimde emeği 
geçen bizimle birebir ilgilenen, bize sahip oldukları bilgileri 
sunmada fazlasıyla cömert davranan eğitimcilerimize, 
günlerimizi mutlu, eğlenceli geçirmemizi sağlayan tüm proje 
ekibine çok teşekkür ediyorum.  

 
DERYA YÜCEBAŞ 
IDE’e katılmak benim için çok doğru bir karar oldu. 

Gelirken nereye geldiğimi bilmeden, çok emin olmamakla 
birlikte, bir yola çıkmıştım. Fakat kabul oluşum beni epey 
heyecanlandırmıştı, çünkü konumuz doğaydı. Nasıl olursa 
olun bir şekilde doğa ile ilgili benim gibi düşünen insanlarla 
tanışabilecek ve doğa ile ilgili aktiviteler yapacaktım. Bu fikir 
beni heyecanlandırıyordu. İstanbul’da bunun gibi etkinlikleri 
ve uygulamaları yapma fırsatım çok azdı. Eğitimleri sadece 
gönüllü olarak yapan insanları tanıma fırsatım yoktu. 
Yapılan her eğitim beni fazlasıyla doyurdu.  Eğitimlerde 
doğayı bir bütün olarak ele almak, geniş açıyla görmemizin 
sağlanması çok faydalı oldu.  Ayrıca eğitimlerin uygulamalı 
oluşu beni tatmin eden ikinci noktaydı. Çünkü doğayı 
anlamak ve tanımak için onunla birlikte yaşamak ve 
dinlemek gerekiyordu. Öğrenmek için, eğitim için özellikle 
doğa gibi gözle görülebilir, hissedilebilir bir objeyi yaşayarak 
öğrenilmelidir.  Ardından bu bilgileri kullanabilmek ve 
aktarabilmek için de yine uygulamayla yapılması gerekir. 
Hayatımda çok faydalı dönemlerden biriydi bu eğitim. 
Üniversitenin, bilim adamlarının katkısı ve doğa için gönüllü 
insanların olduğunu bilmek ve tanımak oldukça mutlu etti 
beni. Belki bir şeyler yavaş ilerliyor doğa bilinçlenmesi, 
koruması konusunda fakat adımlar sağlam atılıyor. Burada 
olduğum için çok mutluydum. Bitmesine üzüldüm. Her şey 
için teşekkürler IDE. 

 
 

SEHER KAYA 
İlk olarak bu eğitim programını düzenleyen TUBİTAK ve 

IDE ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. İlk kez böyle 
faydalı bir eğitime katılıyorum. Program genel anlamda 
yoğun, bilimsel akademik anlamda doyurucu, zevkli, 
eğlenceli, çok güzel geçti. Tabiat koruma alanları, bitki 
türleri, yabani hayvanlar, doğal güzellikler, göller, kuş 
türleri, böcek türleri hakkında çok geniş bilgiye sahip olduk. 
Doğayı anlamak doğayı sevmenin farkına vardığımız 
yolculuğu bugün tamamlamış olduk.  Teşekkürler IDE. 

 
MİHRİCAN YILDIZBAŞ 
Doğayı, hayvanları, bitkileri uzmanlar eşliğinde fark 

etmek büyük bir deneyimdi herkese teşekkür ediyorum. 
Doğanın içinde doğmuş biri olarak, bu tarz bir eğitimle 
doğaya atılmak müthişti. Artık betonlaşmış bedenimizi 
buraya adapte etme gayreti beni yer yer yorsa da en çok 
keyif alanlardan biri olduğumu belirtmek isterim.  Siz ve 
sizin gibi doğa dostları olduğu sürece, geç olmadan çok 
şeylerin değişeceğine inanıyorum. Tekrar teşekkürle IDE ve 
TÜBİTAK. 

 
FATMANUR KAYA 
İlk defa katıldığım bir etkinlikti. Hayatımda ilk kez kamp 

hayatı yaşadım. Güzel bir tecrübeydi. IDE proje ekibini 
tanıdığıma çok memnunum. Dopdolu günler geçirdik. Sizler 
ve bizim gibi doğaseverler oldukça her şeyin daha iyiye 
gideceğine inanıyorum. Teşekkürler TÜBİTAK. 

 
ÖZCAN UZUN 
Öncelikle Isparta’nın doğal ortamlarında bizlere tanıtım 

yapan proje ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum.  Doğada 
edindiğim bilgiler ve yaşadığım deneyimler doğaya bakış 
açımı değiştirdi. Beklentilerimin çok üstünde bir projeyle 
karşılaştım. Bu kadar farklı ortamı yedi gün gibi kısa bir 
dönemde görebileceğimi ve tanıyabileceğimi 
düşünmemiştim. Çeşitli bitki türlerini ve yaban hayvanlarını 
tanıdım. İlk kamp yaşantısı deneyimimi burada yaptım. Bu 
eğitim doğaya olan ilgimi farkındalık düzeyini artırmamda 
bir kıvılcım oldu. Gördüğüm yerlerin her birinin ayrı bir 
etkisi ve bana kattığı tatlar oldu. Gölcük Tabiat Parkının 
ihtişamı beni büyüledi. Bölgenin jeolojik yapısı ve yaban 
hayatı hayvanlarını görmek ayrı bir zevkti. En önemlisi 
hayvanları dürbünle yakından görebilmenin keyfi bir 
başkaydı. Gittiğimiz Kovada’da bahrilerin süzülüşleri ve 
kuşların cıvıltısı sabahın erken saatinde ortamın serinliği çok 
hoştu. Tanıtımlar, dramalar, yarışmalar, kuş gözlemleri, 
yaban hayvanları çok etkileyici bir program hazırlanıp bize 
sunuldu. Bu proje sadece beni etkilemekle kalmayacak 
öğrencilerim benim yaşadığım tecrübelerimden 
faydalanacaklar. Bir doğa koruyucusu ve bilinçli gözlemci 
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olmalarını istediğim öğrencilerime, öğretebileceğim ve 
yaşatabileceğim birçok bilgi ve materyal kazandım.  

 
BURAK YAVAŞ  
Isparta doğa eğitimine daha önce katılan öğretmen 

arkadaşımızın tavsiyesi üzerine başvuruda bulundum. Bu 
eğitime katılacaklar açıklandığında ismimi görmeyince çok 
üzülmüştüm. Bir gün Emrah Tagi hocam beni aradı ve Doğa 
eğitimine katılmak istediğimi sorduğunda düşünmeden 
geleceğimi söyledim. Böylece doğa eğitimine katılmış 
oldum. 

Isparta’ya gelip buradaki katılımcılarla tanıştıktan sonra 
bir haftalık yoğun bir programa başladım. Bu eğitimler 
sırasında kuş gözleminden, hayvan izlerini tanımaya, bitki 
çeşitlerinden, dramaya, çadır kurma ve kamp yapmaktan, 
fotoğrafçılığa hatta mağara gezisine kadar çok fazla etkinlik 
vardı. Dolu dolu geçen bir haftanın sonunda yaparak 
yaşayarak öğrenmiş olmanın verdiği keyfi anlatamam. 

Bize bu eğitimi veren başta Gökhan CENGİZ hocamız 
olmak üzere tüm eğitimcilere ve bu bir haftalık süreçte 
birbirimizle çok iyi geçinen oba arkadaşlarıma ve tüm 
katılımcılara çok teşekkür ederim. 

 
 


