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GÖKÇE TÜZÜN 
Merhaba ben Gökçe TÜZÜN, Fen ve Teknoloji 

öğretmeniyim. Hayatımda ilk kez bir kampa katılıyorum. 
Ben bir odada tek başına yatamayan, otobüse binemeyen 
gökçe bir kamptayım. Bir çadırdayım. Bir tiyatro 
sahnesindeyim. Bir ardıç ağacını inceliyorum. Bir 
uçurumdan aşağı bakıyorum. Gökle birleşmiş Eğirdir gölünü 
izliyorum. Kuşların sesleriyle uyanıyorum, bastığım yerleri 
toprak deyip geçmiyorum. Kayaların en tepesinde zıplayan 
yaban keçilerine bakıyorum. Gözlerim doluyor. Bunlar 
korunmalı ve görülmeli diyorum. Herkes umutlu ve mutlu, 
bir tek kaygı var o da ya biterse.., Orada bir yerde yan 
başımızda bilgileriyle paylaşımlarıyla tüm içtenlikleriyle bizi 
izleyen öğretmenlerimiz. Her an her şeye hazırlıklı gizli 
kahramanlar fotoğrafçılarımız, umut veriyorlar, bilgi 
veriyorlar, gündüzler yetmiyor gecelere taşıyoruz. İşte 
orada bizi bir uçtan bir uca götüren arabamız, şoför abimiz, 
çadırımız, yemeklerimiz, uyku tulumlarımız, arkadaşlarımız, 
öğretmenlerimiz neşe içinde geçip gidiyorlar gözümün 
önünden.  Artık dönüş yolunda diyorum ki, bunu başkaları 
da yaşamalı, gelmeli, görmeli, öğrenmeli. Yüksekler artık 
korkunç değil, böcekler gerçekten güzel. Ağaçlar konuşuyor 
yeter ki biz gözlerimizi açalım doğaya bakalım. 

 
NEFİSE ERDİNÇMER 
Çok farkı deneyimler yaşadığım bu doğa eğitimi 

mesleğim gereği hayatımın her döneminde 
kullanabileceğim bilgilerle donanmamı sağladı. Çadır 
kurmak, uyku tulumunda uyumak müthiş bir deneyim oldu 
benim için. Ekolojiyi botanik açısından Yasin KARATEPE hoca 
sayesinde her zaman bakıp görmediğim çalılıkları, ağaçları 
artık tanıyabiliyorum. Doğadaki bütün canlılara çeşitli 
akademisyenlerin bir araya gelmesiyle çok yönlü bakıp 
birleştirmeyi aralarında ilişkileri anlamlandırmayı öğrendim 
bu sayede. Koruma altında olan alanlar hakkında bilgiler 
verilmesinin ötesinde birçoğunu görme fırsatımız oldu. 
Etrafımda yaşayan insanların sıkıntılarını birinci ağızdan 
dinleyip doğayı koruyalım derken oradaki insanları ihmal 
ettiğimizin farkına vardım. Eğitimde yer alan her hoca farklı 
alanlarda uzman ve eğitim boyunca her dakika yanımızda 
oldular. Doğa ile ilgili meraklarımızı sorularımızı yanıtsız 
bırakmadılar. 1 haftalık doğa eğitiminin tadı damağımda 
kaldı diyebilirim. Ayrıca bu kadar kısa zamanda böylesine 
dolu dolu bilgilerle donandığımı görmek beni mutlu ediyor. 
Tüm hocaların emeğine sağlık. Teşekkürler. 

 
İREM ÖZGÜN NALÇACI 
Hazırladığım tezin konusu nedeniyle bir arkadaş 

tavsiyesi üzerine Isparta’da doğa eğitimi adlı projeye 
katıldım. Özverili ve uzman bir ekiple doğayı yerinde 
inceleme fırsatı buldum. Öğretmen eğitimi üzerine yapılan 
çalışmalar ve literatürde bulunan makaleler ya da yayınları 

okuduğumuzda göze çarpan bir nokta da eğitmenlerin 
uygulamada bulunmamış olmalarına rağmen teorik olarak 
konu işlemeleridir. Burada aldığım eğitim yapacağım 
çalışmalarda vicdanımı rahat tutmama yardım edecektir. 
Gösterdikleri sabır ve verdikleri eğitimlerle bizlere bu 
imkânları sunan herkese sonsuz teşekkürler. 

 
AYDAN BAHADIR 
Endemik nedir, kendine özgü yöreye ait yetişen bitki ya 

da yaşamını sürdüren hayvan diye öğrendiğimizi 
düşünürsek bu projede kendi grubundaki projeler için 
endemiktir diyebiliriz. Arkadaşımın tavsiyesi ile haberdar 
olduğum bu eğitim projesinden bu kadar 
faydalanabileceğimi hiç düşünmemiştim. Proje yürütücüsü 
İdris Hoca ve ekibi gerçekten gönüllerini de ortaya koyarak 
işlerini yapıyorlar. Gerektiğinde programdan da fazlasını 
yapmaktan hiç kaçınmadılar. Sevgi ve saygı çerçevesinde 
organize edilen bu ortamda sanki yıllardır görmediğim 
dostlarımla arkadaşlarımla hocalarımla görüştüğümü 
hissettim. Her an hocaların bizimle olması ve her an 
eğitimin devam etmesi çok güzeldi. Gezi sonunda bakmakla 
görmek arasındaki ince çizgiyi kavramak çevreyi 
gözlemlemek, kuşların bitkilerin türlerini arkadaşlarımıza 
sormak çok eğlenceliydi. Her şeyi içtenlikle yapan bütün 
hocalarımıza çok teşekkür ederim. Böylesine güzel ve yararlı 
doğa eğitim projelerinin de devamını canı gönülden isterim. 

 
BİROL ALGAN 
Programa katıldığım ilk günden son güne kadar çok 

keyifli verimli bir süreç geçirdim. Program ayrıntılarıyla 
planlanmış. İlk kez böyle bir programa katıldım ve çok 
memnun ayrılıyorum. Gerek program yürütücülerinin 
insancıl yaklaşımı gerek programdaki hocaların doğal 
yaşamın çeşitli alanlarıyla ilgili sunuları beni çok mutlu kıldı. 
Bu sürece katılmamda bana destek olan Dr.Yasin Ünal ve 
Süleyman Uysal hocalarıma her aşama yanımda olan Önder 
beye, Gökhan ve Halil beylere çok çok teşekkür ederim. 
Ayrıca hocalarımız Prof Dr. İdris Oğurlu, Yrd. Doç. Yasin 
Karatepe ve bu süreçte çok değerli katkılar sunan bütün 
hocalarımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir program ve 
güzel insanlarla yaşadığım bir hafta oldu.  

 
EBRU EREN DENİZ 
Merhaba doğayı seven ve değer veren arkadaşlarım, 

bende doğa aşığı bir insan olarak bu programa dahil oldum. 
Burada ilk karşılanmadan vedalaşamaya kadar geçirdiğimiz 
bir haftalık süreçte benim için her şey ok güzeldi. 
Eğitmenlerimiz tarafından her şey en ince ayrıntısına kadar 
düşünülmüş, sizin ayrıntıları düşünmenize gerek yok. 
Sadece kendinizi IDE ye teslim edin ve doğanın keyfini 
çıkarmaya başlayın. Bu kısa sürede hem çok fazla yer 
görülüyor hem de doğa hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılıyor. 
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Hem eğleniyor hem öğreniyorsunuz. Bu programda 
bitkilerin hayvanların aynı zamanda insanların da 
çeşitliliğine şahit oluyorsunuz. Paylaşımın ve sevginin 
temelde olduğu bir oluşumda hayatınızda izler bırakacak 
doğaya farklı bir açıdan bakmaya başlayacaksın. Ve huzur 
içinde evlerinize döneceksiniz. Temel sevgiyi ve paylaşmayı 
hobi haline getiren bütün doğa aşığı arkadaşlarımın bu 
deneyimi paylaşması dileklerimle. 

 
ELTEM SARIKAYA 
Katılımcı gözüyle IDE için aslında söylenen en büyük şey 

çok verimli, dolu dolu, öğretici bir eğitim oluşu. Formumu 
doldururken ki heyecanım buraya gelirken ve her gün her 
eğitimde hep devam etti. Bugünü de dolu dolu geçirdik. Şu 
anda son günün veda faslındayız. Dolu dolu bir hafta geçti 
ama ben hala enerji doluyum. Bu kadar kısa bir zamanda 
yoğun bir programda nasıl oluyor da insan kendini hala dinç 
hissedebiliyor sorusunun cevabı sanırım doğa eğitiminin 
uygulanması, içeriği, eğitmenlerin kalitesi ve Isparta’nın 
muhteşem doğasında saklı. Yeşilin gözlerinizi bolca 
dinlendirdiği göller manzarasının bizi rahatlattığı bu doğal 
ortamdaki canlıları yerinde gözlemenin verdiği mutluluğu 
düşününce, iyi ki de böyle bir tercihte bulunmuşum diye 
düşünüyorum. Birçok şeyin başlangıcını oluşturan bu eğitim 
için çok çok teşekkürler, emeğinize sağlık. 

 
MÜŞERREF SELEN ALİM 
Bu kampı nasıl anlatsam, yaptığımız hangi aktiviteden 

bahsetsem bilmiyorum ki, keşke Türkiye’deki tüm eğitimler 
böyle olsa. Bir kere hocalar müthiş inanılmaz sabırlı, güler 
yüzlü ve yardımseverler, bir şeyler öğretmek için çok 
istekliler. Eğitim gördüğümüz alanlar birçoğumuzun adını 
bile duymadığı ama görünce Türkiye de ne güzel yerler 
varmış diye düşünüp hayran kaldığı yerler. Daha önce hiç 
çadırda kalmamış ve bu konuya çok sıcak bakmayan ben, 
artık beş yıldızlı tatil köylerinde kalmak yerine çadır kampı 
yapmayı düşünüyorum. Çünkü orada yeni tanıştığım kişiler 
ile bir paylaşımda bulunmak, yapılan yemekler, semaverde 
çayın tadı bambaşka. Bu doğa eğitimi benim için harika bir 
deneyimdi. Umarım bu tür aktiviteler artarak devam eder. 
Ve umarım çok fazla kitlenin bunlardan haberi olur. 
Teşekkürler. 

 
ESEN ÜLKÜDÜR 
Doğa eğitimi seminerine katılmadan önce Fen ve 

Teknoloji öğretmeni olmama rağmen aslında 
farkındalığımın yeterli olmadığını gördüm. Yaptığımız 
çalışmalar ve doğa yürüyüşleri bana yeni bir bakış açısı 
kazandırdı. Artık o her zaman gördüğümüz, aslında adını 

bile söylemekte güçlük çektiğimiz değişik ağaç türlerini kuş 
isimlerini söyler oldum. Ayrıca bu etkinlikte bizlerle olan 
değerli hocalarımızın güler yüzü olaylara pratik yaklaşımları 
sosyal ilişkilerdeki pozitif bakış açılarını çok beğendim. İyi ki 
bu eğitimi almış ve sizlerle beraber olma şansını 
yakalamışım. 

 
MEHMET GÜNEY 
Yapılan etkinlik çok faydalıydı. Yardımcı olan tüm 

kurumlara ve akademisyen hocalarıma teşekkür ederim. 
 
ÖZKAN BİLGİ 
Tüm eğitim benim için dolu dolu geçti. Bana göre 

programda hiç eksik yoktu. Başta İdris hoca olmak üzere 
bizlere karşı büyük bir sabırla eğitim veren tüm eğitmenlere 
çok teşekkür ederim. Ve söz veriyorum bundan sonra 
doğaya yaklaşımım çok daha farklı olacak. Tekrar görüşmek 
dileğiyle, hoşçakalın. 

 
SİNAN POLAT 
Çok verimli bir eğitim ortamını geride bıraktım.  Hüzünlü 

bir ayrılığın ızdırabını yaşıyorum. Eğitim kalitesinin bu kadar 
iyi olduğu bir sezon geçirmemiştim. Size sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım. 

 
RAŞİT ALTINER 
Bir hafta boyunca bize ve bana göstermiş olduğunuz 

sabır ve iyi niyetten dolayı İdris hoca başta olmak üzere 
Yasin hocam ve tüm proje ekibi ve eğitmeni hocalarıma 
gönüllerce teşekkür ederim. Yolunuz açık, hedefleriniz hep 
başarılı olsun. 

 
HASAN AKER 
Öncelikle bütün IDE ekibine teşekkür etmek isterim. IDE 

programının içeriği gayet yeterliydi. Uygulamalı bir eğitim 
olduğu için çok zevkli geçti. Hiç sıkılmadım diyebilirim. 
Bütün öğretmen arkadaşların bu eğitime katılmasını isterim. 
Pişman olmazlar. 

 
UMUT ÇAVUŞ 
Doğayı tanımak için yapılan çalışmaların aslında insanın 

kendini tanımasını sağladığını düşünüyorum. Doğayı 
tanımak, doğayı hissetmekle başlar diye düşünüyorum. 
Hissetmek için doğaya yaklaşmak gerekir.  Bir doğa 
yaşamını bir haftalık sürede de olsa hissettiren Isparta doğa 
eğitimine teşekkür ederim. 

 
 


