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Temmuz ayında Süleyman Demirel üniversitesinin yapmış 
olduğu Isparta'da Doğa Eğitimi  (İDE-5) projesine katıldım. 
Bir ekip ruhu içinde gerçekleşen, verilen eğitimden, yapılan 
etkinliklerden, gösterilmiş samimiyetten çok memnun 
kaldığımı söylemek isterim. Proje süresince içimde yeni 
kıvılcımlar oluşurken farkındalığımın farkında olmadığımı 
fark ettim. Edindiğim bilgileri öğrencilerime aktararak 
çevreye ve doğa ya duyarlı bireyler olmasını sağlamaya 

çalışacağım. Proje süresince her şey mükemmeldi. Tabi ki 
yapılan bu güzel şeyler desteksiz olamazdı. Bu nedenle 
kurumunuza desteklerinden dolayı çok teşekkür etmek 
istiyorum. 
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Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi projesinde 
katılımcı olarak yer almadan önce doğada olmaktan keyif 
alıyor, doğa’yı seviyordum. Fakat, Proje sonrasında ise 
doğa’ya bakarken aynı zamanda doğa’yı görmeyi öğrendim. 
Doğa ile ilgili araştırıp öğrenecek çok fazla konu olduğunu 
fark ettim. Yeşile bakışım değişti. IDE projesinin içeriğini 
incelediğimde dolu dolu bir etkinlik takvimi ve alanında uzman 
akademik kadroyu görünce çok heyecanlandım. Projeye 
seçilmem beni çok mutlu etti. Çünkü bende doğa eğitimi 
konusunda yolumu aydınlatacak bir ışık kaynağı arıyordum ve 
böyle bir proje ile öğreneceklerimi hayata geçirmek için 
sabırsızlanıyordum. IDE projesi sayesinde ‘Korunan Alan’ 
kavramının önemini fark ettim. Doğa da her şeyin bir şekilde 
kendiliğinden yetiştiği ve varlığını devam ettirdiğini 
düşünürken artık her birinin arkasında bu alanları koruyan 
profesyonel kurum ve kuruluşların olduğunu ve bu kişilerin ne 
kadar önemli bir iş yaptıklarının bilincine vardım. Çünkü 
korunan alanlarda bitkiler, ağaçlar, kuşlar, böcekler, yaban 
hayvanları vb. birçok tür barınıyor ve günümüzde bu canlıların 
yaşam alanları gittikçe daralıyor. Korunan alanlar tüm 
bunların yanında insanlar tarafından ziyaret amaçlı da 
kullanılıyor ve eşsiz bir doğa güzelliği ve tarihi barındırıyor.  
IDE projesinde bir hafta boyunca proje yürütücü ekibi ve 
proje katılımcısı arkadaşlarımızla aramızda ki iletişim çok 
güzeldi. En güzeli de aramızda yakaladığımız uyum oldu. 
Doğaya aynı açıdan bakan, yürekleri tertemiz, doğa sevgisiyle 
dolu insanlarla aynı ortamda olmaktan inanılmaz bir keyif ve 
mutluluk duydum. Birbirimizden çok şey öğrendik. Güzel 
dostluklar kurduk. 
 IDE boyunca doğanın ahengi beni çok etkiledi. Özellikle 
görme fırsatı yakaladığımız yaban keçilerinin güzelliğinden çok 
etkilendim. Bizleri fark ettiklerinde oldukları yerde duruyor ve 

meraklı gözlerle bize bakıyorlardı. Bu canlılara zarar veren 
onları bilinçsizce avlayan insanların olduğunu bilmek çok 
ürkütücü; o kadar masumlar ki...  

 
Şehir merkezinde mahsur kalan kaplumbağaları topladık ve 
Gölcük Gölü Tabiat Park’ına bıraktık. Özellikle yavru 
kaplumbağalar çok sevimliydi. Bir yavru kaplumbağa biz onu 
bulduğumuzda muhtemelen besleniyordu ve ağzınca çiçek 
yaprakları vardı. O anı hayatım boyunca unutamam. Tıpkı bir 
bebek gibi masumdu. Bu canlıların insan faktöründen dolayı 
yaşam alanlarının daraldığını görmek insanı çok üzüyor.  
Bunun yanında kuş ve doğa gözlemleri yaptık. Bitkileri 

inceledik Ben eğitimde ve aile içerisinde olsun her öğrencinin 
küçük yaşlardan itibaren ellerine büyüteç almalarının çevreye 
çok daha farklı bir gözle bakmalarına katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. Bunu bize fakültedeki bir hocamız söylemişti. 
Fakat maalesef öğrencilik hayatında bize elimize büyüteç alma 
fırsatı çoğunlukla verilmiyor. Üniversite 1. sınıfta çok geç 
kalmamıza rağmen bu hocamız, her birimize birer tane 
büyüteç aldırarak derslerine başlamıştı. Ve bizlerden de 
öğrencilerimize mutlaka büyüteç edindirmemiz gerektiğini 
tembihlemişti. Bunların yanına şimdi bir de dürbünü ekledim. 
Ve gittiğim yerlerdeki canlılara artık daha yakından 
bakıyorum. 
Eğitimler boyunca her gün en az bir drama etkinliği yaptık. Bu 
dramalar çok keyifli bir ortamda geçti. Dramalardan çok şey 
öğrendim. Aynı zamanda eğitimde uygulayabileceğim sayısız 

fikir edindim. IDE projesinde yürütücü ekibindeki hocalarımız 
her birimizle ayrı ayrı ilgilendiler. Bizi şaşırtacak ufak jestler 
yapmaları bizi çok mutlu etti. Her zaman pozitif enerjili ve 
daima güler yüzlü bir şekilde bu projeyi yürüttüler. IDE 
projesi profesyonel, genç bir kadro tarafından çok ayrıntılı 
düşünülerek hazırlanmış. Bu kadarını hayal bile edemezdim. 
Buradan proje yürütücüsü hocalarıma ve proje ekibine sevgi 
ve saygılarımı yolluyorum. Bir kişi değişir dünya değişir 
anlayışına inananlardanım. Hocalarımın özverisi takdire 
şayandı. Zaten ilerlemecilik de özverili kişilerle olur. 
Hocalarımın gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessümün hiç 
eksik olmamasını temenni ediyorum. Böyle bir proje 
hazırladıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. IDE 
projesinin hayata geçmesinde katkıları olan başta TÜBİTAK 
olmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, 
Yaban Hayatı Derneği, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Isparta Çevre İl Müdürlüğü ve Projeye katkısı olan diğer 
kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bu proje 
ülkemizde ki doğa eğitimi konusunda önemli bir ihtiyacı 
karşılıyor. IDE projesini doğayı seven, anlamaya çalışan, doğa 
eğitimi alanında bir şeyler yapmak isteyen herkese tavsiye 
ederim. IDE projesi ile bizler ağaç bitinden, gökyüzündeki 
kutup yıldızına kadar geniş bir açıdan doğayı inceledik. 
Doğada yaparak yaşayarak keyifli bir ortamda öğrenme 
fırsatını yakaladık…Her açıdan emeği geçen herkese ve 
sonsuz Teşekkürler… İyi ki varsın IDE… 
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