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BURÇİN YILMAZ 
Değerli IDE hocalarım ve projeye emeği geçen tüm 

kişilere: Siz öyle güzel bir iş yapıyorsunuz ki takdir etmemek 
ve verdiğiniz emeği geçmek mümkün değil. Öncelikle bir 
hocadan öte bir arkadaş bazen bir ağabey bazen de 
öğretmen yaklaşımınız samimi idi. Burada güven duydum ve 
hiçbir şey ne doğada iken ne de başka yerde ürkütmedi 
beni, korkmadım. Doğadaki nedenleri aradım, ağaçlara 
sarıldım onların yaşlarını öğrendim, kuşların ne doğasız ve 
ne de insansız, insanların da onlarsız yapamayacağını, 
yaşayamayacağını ve hiçbir anlamı olmayacağını anladım. 
Bundan sonra yapabileceklerim doğanın bir parçası olarak 
gerçekleşecektir. Bu da sizin sayenizde. Çok teşekkür 
ederim. 

 
FATİH GİZLİGİDER 
Isparta’da doğa eğitimi semineri branşım ile ilgili 

beklentilerimi tamamıyla karşıladı. Dönüşte bu konuları 
öğrencilerime daha renkli ve eğlenceli anlatabileceğimi 
düşünüyorum.  Bölgeye bayıldım. Ama beni en çok 
etkileyen IDE4 ekibinin uyumu oldu. Tek bir aksama 
olmadan tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesi mükemmeldi. 
Ekibin işini ve doğayı sevmesi mükemmel ötesi bir olaydı. 
Bir ekip bu kadar uyumlu olabilirdi. İyi ki IDE4’e katılmışım. 

 
NESRİN İLBARS 
IDE eğitimine ilk katılmaya karar verdiğim andan 

itibaren karşılaşacaklarımı tahmin etmekte inanın güçlük 
çekiyordum. Açıkçası şimdiye kadar katıldığım birçok eğitim 
formatında zannediyordum. İnternet sitesini incelediğimde 
programlardaki içerik beni heyecanlandırdı. Her gün bu 
kadar programın pratikte yapılamayacağını düşünüyordum. 
Ancak eğitime başladığımızda bize sunulan programla 
pratikte yaptığımızın birebir örtüştüğünü gördüm. 
Programda aksaklıklar aramaya başladım. Bu kadar büyük 
ve kapsamlı eğitim programı hele ki doğa da görmek, 
hissederek yapıldığı düşünüldüğünde zorluğu 
maksimumdur. Bu anlamda bugün ayrılık günümüz ve ben 
daha hiç aksaklık bulamadım. Öncelikle doğa bilincini bilen 
biri olarak bundan sonra doğada bizimle birlikte yaşayan 
böcekler, hayvanlar ve bitkilerle dünyada bir denge ile 
yaşadığımızın daha da bilinciyle çevreme doğa konusunda 
duyarlı olmaları konusunda telkinlerde bulunacağım. Doğa 
gönüllüsü olarak aktif konularla ilgileneceği.  Eğitim 
boyunca emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.  

 
YASEMİN FİDİR  
Öncelikle bizlere yaşattığınız tüm güzellikler için 

teşekkür ederim. Isparta’ya gelirken sıradan bir eğitim 
olacağını düşünmüştüm.  Proje ekibinin bütün üyeleri bizleri 
o kadar sıcak ve içten karşıladılar ki bu tarz bir etkinliğe 

alışık olmayan ben bile kısa sürede adapte oldum. 
Etkinlikler ve organizasyon gayet güzel planlanmış proje 
programının yoğunluğu bizi etkiledi. Her gün gördüğüm 
ama seslerini yeterince duyamadığım doğa varlıklarıyla beni 
yeniden bu kez, daha anlamlı buluşturduğunuz için teşekkür 
ederim. O kadar çok şey öğrendik ki insanın yaşam boyu 
yararlanacağı çok değerli ve önemli bilgilerdi. Her anından 
sonsuz keyif aldım.  

 
DOĞUKAN DOĞAN 
Sabah uyandığımda karbondioksite esir kalmamış 

oksijeni içime çekmek, arabalara çarpma korkusu olmadan 
bastığım taşları etrafımdaki canlı doğayı rahatça görme 
fırsatı sunan ve yaşatan proje ekibine teşekkürü bir borç 
bilirim. Hayatım boyunca birçok eğitime katıldım beki ilk 
defa bu kadar yaşayarak öğrenmeyi esas alan bir eğitimin 
içerisinde kendimi buldum. Her ayrılık yeni başlangıçlara 
gebe umarım. Tekrar görüşmek üzere… 

 
SEDEF DOĞAN 
Bu proje bana ilklerimi yaşattığı için hayatımda son 

derece önemli bir yere sahip olacak. İlk defa bu kadar çok 
konuda bilgi sahibi olan bilim insanları ile birlikte doğanın 
içinde yaşayarak, görerek, duyarak hissederek öğrenmenin 
tadına vardım. Birçok meslek dalıyla bir arada olmak bitki ve 
hayvan türleri dışında bize kendi türümüz olan insanı da 
tanıma fırsatı verdi. İnsanların doğal ortama nasıl adapte 
olduğunu gördük, yaşadık. TÜBİTAK ve proje ekibinin proje 
sürecini son derece iyi planladıklarını gördüm. Öğretmenler 
ve bilim insanları için yol gösterici bir proje oldu. Gerek 
eğitimler, gerek etkinlikler bize rehberlik etmekte çok etkili 
oldu. Böyle bir projenin katılımcısı olmaktan son derece 
mutlu oldum. Ülkemizde böyle projelerin var olduğunu 
görmek gelecek için umut vaat ediyor. 

 
TESLİME KAĞAR 
Söyleyecek, anlatacak o kadar çok şey var ki nerden 

başlayacağımı bilemiyorum. Eskiden doğada gezinirken yeşil 
olan her şey ağaç, uçan her şey serçe idi. Eğitimden sonra 
artık yeşil olan ağaçların birbirlerinden çok farklı olduğunu, 
uçan kuşların hepsinin serçe olmadığını gördüm. Doğaya 
artık farklı ve daha teleskopik bir gözle bakabiliyorum. 
Kendi adıma çok şey öğrendim. Emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. 

 
MEHMET ŞİRİN YELSİZ 
Isparta’da doğa etimi projesi sayesinde doğayı sadece 

manzara olarak değil de içinde barındırdığı hayvanlarıyla 
bitkileriyle ve cansız varlıklarıyla tanımayı öğrendik. 
Doğanın bize faydalarını ve bizim doğaya verdiğimiz 
zararları gördük ve öğrendik. Isparta’nın sadece gül şehri 
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olarak değil aynı zamanda çok zengin bir doğa güzelliğine ve 
çeşitliliğine sahip olduğunu gördük.  Ekolojinin ne olduğunu 
ne içerdiğini insanların ekolojiye etkilerini öğrendik. IDE 4 
sayesinde bakmakla görmenin farkını öğrendik.   

 
ÖMER MANİOĞLU 
Her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel planlanmıştı. 

Eğitimcilerimizin her biri alanlarında çok deneyimliydi. Yedi 
gün çok güzel geçti. Her alanda bizde farkındalık yarattı. 
TÜBİTAK’a ve SDÜ’ ye çok teşekkürler. 

 
CEM ŞAHİN 
Beni çok mutlu eden bir etkinlik oldu. Beraber 

geçirdiğimiz bu bir haftanın sonunda kendimi daha farklı 
hissediyorum. Doğaya ve çevreye farkındalığım arttı. 
İnsanın bilgisi arttıkça sevgisi de artıyor. Bu bilgilerimi 
öğrencilerimle paylaşacağım. Slâytlarla destekleyeceğim bir 
sunum hazırlayacağım. Bize bu imkânları veren TUBİTAK ve 
SDÜ’ ye ve proje ekibine teşekkür ederim. 

 
SÜLEYMAN UYSAL 
Yaptığınız bu çalışmanın ne kadar zor ve yorucu 

olduğunun farkındayım. Bizler için gecenizi gündüzünüze 
katıp çalıştınız. Bu işleri keyif alarak yaptığınız ve bu keyfi 
bizlere de yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. 
Doğa hakkında farkındalığımız arttı. Kişisel ufkumuz açıldı. 
Şundan emin olabilirsiniz ki, emekleriniz kesinlikle boşa 
gitmeyecek. Yolunuz açık olsun, hoşçakalın. 

 
İSA AKGÜL 
Arkadaşlarımın tavsiyesi ile IDE 4 projesini duyduktan 

sonra internet sitesini inceledim. Projeden çok etkilendiğim 
için projeye başvurmaya karar verdim. Programa katıldığım 
andan itibaren, ne kadar doğru bir şey yaptığımı hissettim. 
Organizasyonda hocalarımızın hepsi kesinlikle bu işe gönül 
vermiş ve severek yaptıkları anlaşılıyor. Her konuda sabırla 
bizlere yardımcı olmak için ellerinden gelenleri yaptılar. 
Uygulama alanları çok doğru seçilmiş. Projede emek veren 
herkese başarılar diler, teşekkür ederim. 
 

MERVE SUNAR 
Doğa sevenlerle bir arada olmak herkesin istediği bir şey 

ve ben ona IDE projesinde sahip olmaktan çok mutluyum. 
Bir öğrenci olarak burada olan ve ülkemizin çeşitli 
yerlerinden gelen hocaların yanında sessiz kalmış olabilirim 
ama ben bilgiye aç bir insan olarak herkesten bir şeyler 
öğrenmek için daha çok gözlem yaptım ve projeden çok 
keyif aldım. 

 
 

SERDAR BİLGİNTURAN 
Doğa eğitiminde Isparta’nın seçilmesi benim açımdan 

bakıldığında çok iyi bir tercih. Neden derseniz sadece 
Ispartalı olduğum için değil doğa eğitimi için tespit edilen 
alanlarda çok daha önce çalışmış olma şansına sahip olmam 
sebebiyle belirli bilgi birikimine sahip olmam tercih etmemi 
kolaylaştırdı.  Eğitmenler rahat ve güvenilir bir eğitimin 
olacağının garantisi idi ve aynen öyle oldu. Daha önceden 
kamp deneyimim yoktu, artık var.  Çok farklı türler ve 
habitatlar gördük, öğrendik. Sosyal, ekonomik ve ekolojik 
açıdan gerçekten yetkin kişilerin verdiği eğitimden 
yararlandım. Devamını dilerim. 

 
MEHMET FATİH N.UYSAL 
IDE’ de daha önce tabiatta sağladığı dengeyi fark 

edemediğimiz türlerin kendilerine ait özeliklerini öğrenmek, 
tabiatın bize sunduğu güzellikleri daha itinalı kullanılması 
gerektiğini bir kez daha gösterdi.  Ekosistemlerin ve 
habitatların birbirleriyle olan bağ ve uyumları eşsiz 
güzelliklerin ardında barınan dengeyi gözler önüne serdi.  
Sahip olduğumuz varlıkları yakından tanımak, her ne kadar 
sevindirse de doğayı her geçen gün, kendi elimizle nasıl yok 
ettiğimizi görmek çok üzdü. Sahip olduğumuz varlıkların yok 
olmadan anlamak için üstümüze görev düştüğünü anladım. 
IDE4’e katılmaktan büyük mutluluk duydum. Kendi adıma 
faaliyetlerin daha büyük bölümünün kamp geçirerek daha 
yakından gözlem yapma fırsatını yakaladım. Emeği geçen 
herkese samimiyet ve tevazularından dolayı teşekkür 
ederim. Sağlıcakla kalın. 

 
ONUR YILMAZ 
Doğa eğitimine katılmam arkadaşımın sayesinde oldu. 

Aslında katılırken çok yetkin bir eğitim beklemiyordum. 
Eğitime kesin katılımcı listesinde adımı gördüğüm an 
hazırlıklara başladım. Eğitim benim tahmin ettiğim düzeyin 
üstünde oldu. Etkinlikler oyunlar ve birçok uygulama ile 
gerçekten çok zevkli ve eğitici bir hafta oldu. Birçok kişi ve 
bilim adamıyla tanışma fırsatım oldu.  Her yönden eğiticiydi.  
Proje ekibi ve eğitmenlerin muhteşem uyum beni etkiledi.  

 
MELİS YILDIZ TURAN 
Muhteşem ekip, süper organizasyon beklentilerim 

fazlasıyla karşılandığı bir eğitim oldu. Çok değerli insanlarla 
tanıştım ve her birinden bir şeyler öğrendim. Yani bu eğitim 
bana doğa ile iç içe yaşamanın yanı sıra, insanlarla iç içe 
yaşamayı da öğretti. Bu hafta doğaya farklı bir gözle baktım. 
Daha önce bakmadığım gibi ve sanırım artık hep böyle 
olacak. Ağaçları yapraklarından tanımaya, doğayı daha çok 
dinlemeye çalışacağım. Uykuyu çok seven bir insanım ancak 
en çok zevk aldığım etkinlik, yazılı kanyonda sabahın erken 
saatlerinde yaptığımız seher yürüyüşleriydi. Kamp aşaması 
çok güzeldi. Değişik taşlar, su kuşları ve gökyüzü gözlemleri 
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de en çok ilgimi çeken şeylerdi.  Siz üzerinize düşeni yaptınız 
şimdi sıra bizde. Deneyimlerimizi öğrencilerimizle 
paylaşarak onların da doğaya bakışını ve doğa bilincini 
arttırmaya çalışacağız. Planladığım şeylerden birisi görev 
yaptığım okulu ağaçlandırmak; tabiî ki bir yerlerden 
başlamalıyız. Teşekkürler. 

 
CEM KAĞAR 
IDE projesine başvurumun kabul edildiğini öğrenince çok 

sevinmiştim. Aldığımız eğitim yaşayarak, görerek ve 
dokunarak öğrenmemizi sağladı. Daha önce hiç böyle 
gerçekçi bir eğitim almamıştım. Doğayı aşayarak, 
dokunarak, görerek öğrenmek çok kalıcı oldu ve hemen 
bunları gidip öğrencilerime aktarmak için sabırsızlanıyorum.  
Özellikle GPS ve pusula kullanımı konusunda mükemmel ve 
etkileyici bilgiler öğrendim. Yıldızlara bakarak yönümüzü 
bulmayı teorik olarak biliyordum ama burada uygulayarak 
öğrendim. Çadırda kalarak ilk defa doğayı gece dinleme 
fırsatı buldum. Yazılacak ve konuşacak çok şey var. Projeyi 
hazırlayan herkese teşekkürler. Etkinliklerin devamını 
diliyorum. 

 
GÜLSÜM AKIN 
IDE 4 eğitim projesinden çevremdeki eğitimci 

arkadaşlarımdan haber aldım. Coğrafyaya ve doğaya olan 
merakım beni bu projeye yönlendirdi. Daha öncesi sadece 
doğayı piknik ve yeni yerleri görme mantığı ile bakıyordum 
lakin bu proje doğaya ve coğrafyaya daha geniş kapsamlı 
bakmamı, görmemi ve izleme adına çok yararlı oldu. Projeyi 

hazırlayan hocalarımız çok deneyimli ve gönüllü olması 
hayranlığım arttırdı. Projeyi çok başarılı buldum.  Proje her 
alanda kapsamlı ve profesyonelce düşünülmüş, amacına 
ulaşmıştır. Eğlenceyle birlikte eğitim almak çok keyifli idi. 
Bana sağladığı en güzel katkı bundan sonra çevremdeki 
eşsiz güzellikleri nasıl görmem ve nasıl korumam 
gerektiğini, ulaşabildiğim kadar farklı kitlelere ulaşıp, 
edindiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Her şey çok güzeldi. 
Herkese teşekkürler. 

 
MEHMET ALTUNKAYA 
Bu eğitim programı inanıyorum ki hepimize çok şey 

kattı. Çoğumuz ilk defa doğayla bu kadar iç içe ve onu bu 
kadar tanıma fırsatı bulmuştuk. Her şeyden önce 
beklentilerimi tamamen karşılayan bir eğitim programı 
oldu. Ekibiniz kaliteli, kendini geliştirmiş, öğretmeyi seven 
bir ekibe sahip olduğunuzu söylemek isterim. Bu değerli 
ekiple tanışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı 
hissediyorum. Bildiklerimin üstüne çok şey kattığını ve yeni 
yeni şeyler öğrendiğimi belirtmek isterim. Isparta’yı sadece 
gül ile tanırken meğer Türkiye’mizin en güzel doğal 
alanlarından birine sahip olduğunu öğrendim.  Bu projeden 
o kadar zevk aldım ki daha çok kalmayı isterdim. Burada 
samimi arkadaşlıklar edindiğimi düşünüyorum. Sizin 
sayenizde yeni insanlar tanıdım. Tüm ekibinize çok teşekkür 
ederim. 

 
RAZİYE ALAMAN 
Çok güzel bir eğitimdi. IDE ekibine teşekkürler. 

 
 


