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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ 

 
Tam 9 gündür az gittik uz gittik IDE-6 ailesi ile 
birlikte dere tepe düz gittik  Bu proje benim için 
çok anlamlı ve güzel oldu. Birçok projeye katıldım 
fakat IDE-6 kadar profesyonelce, iyi niyetle ve 
gönüllü çalışan bir ekip daha tanımadım. 
Gezdiğimiz yerleri ilk kez gördüm ve uzman 
eğitimciler oraları biz katılımcılara mükemmel bir 
şekilde tanıttı. Akşamları yaptığımız yarışmalar hem 
eğlence hem de öğrenilenleri pekiştirme anlamında 
çok güzel düşünülmüş etkinliklerdi. İnsanın buraya 
bu projeye keşke olsa da bir daha bir daha gitsek 
diyebileceği ender projelerden bir tanesidir eminim.  
Zaten kampı, kampçılığı, doğa hayatını çok seven 
biriyken gezip tanıdığım yerlere bir yenilerini 
eklemek çok keyifliydi. IDE-6 6 projesiyle ben bir aile 
kazanmış gibiydim umarım bir sonraki projelerde de 
bu güzel ekiple birlikte olabilirim. 
Emeğiniz, sabrınız, hoşgörünüz, sıcak tutum ve 
davranışlarınız için sonsuz teşekkürler IDE-6 6 ailesi 
 

Nermin ATEŞ 
 
 
Bu projeye katılacağımı duyduğumda mutlu oldum. 
Birçok şey hakkında bilgi alacağıma çok emindim. 
Okulda öğrendiğimiz şeylerde daha önce araziye 
çıkıp görmemize rağmen bazı eksiklerim vardı. Bu 
projede eksiklerimi tamamladım ve çok şey 
öğrendim. En önemlisi güzel dostlar edindim 
Bu projede emeği geçen bütün hocalarıma çok 
teşekkür ederim. Gerçekten çok iyi hocalara sahip 
olduğumuzu bir kez daha anladım. Tekrar teşekkür 
ederim. 

Esra Özge KURT 
 
 
Projeye bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine 
başvurmuştum. Projeye kabul edildiğimi 
öğrendiğimde kafama takılan bazı şeyler vardı. Buna 
rağmen gelmeyi çok istediğim için projeye dahil 
oldum. Ve şimdi çok doğru bir kara verdiğime 
inanıyorum.  
Doğa bilimlerini tanımak, doğayı keşfetmek, var 
olan bilgilerime yenilerini eklemek, bakış açımı 
değiştirmek ve daha pek çok şeyi aynı anda görme 
fırsatı buldum. Öğrencilerime aktarabileceğim 
bilgiler edindiğim ve böyle bir ekibi tanıyıp içinde 

bulunduğum için çok mutluyum. Meslektaşlarıma 
bu tarz etkinliklere kesinlikle katılmalarını tavsiye 
ediyorum.  

Melike SARIKAYA 
 
 
IDE-6 projesi gerçekten beklentilerin üstünde bir 
proje. Tam anlamıyla bir doğa eğitimi olan IDE-6 
katılımcılara çok iyi ve kaliteli bir eğitim sağladı. 
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’ nda yapılan kamp 
eminim ki herkes için iyi bir deneyim ve iyi bir 
deneyim ve iyi bir eğitim oldu. Katılımcılarla daha 
önce yaşamadıkları deneyimleri yaşatan, herkesin 
teorik olarak bildiği bilgileri uygulamalı olarak 
gösteren  ve öğreten eğitmenler alanlarında 
uzmandı. Ülkemizin güzel yerlerini ve doğasını bilim 
adamları ile ayrı bakış açısından görmek katılımcılar 
için çok iyi  bir fırsattı. Bize bu güzel eğitimi veren ve 
desteği geçen eğitmen ve rehberlere teşekkür 
ederim. 

Alican ÇIVGA 
 
 
Bu projeyi projenin web sitesinden buldum. İlk 
duyduğumda iyi bir proje olmadığını düşünüyordum 
ta ki proje katılıncaya kadar. Projeye katıldıktan 
sonra olumsuz düşüncelerimi tamamen yendim. 
Günler çabuk geçti. İnsanların her türlüsünü tanıdık. 
İyisini de kötüsünü de gördük. Eğitmenlerimiz 
mükemmel insanlardı. Mükemmel bir eğitim aldık. 
Artık doğaya bir başka gözle bakar oldum. Başkaları 
bana da projenin iyi mi kötü mü olduğunu sorsa 
söyleyeceğim tek şey mükemmel. Ayrıca Yasin Ünal 
hocama sonsuz teşekkür ederim beni böyle bir 
projeden geri bırakmadığı için. 

Tayfun İsa AYGÜL 
 
 
Doğa kavramını; yaşayarak, hissederek, alanında 
uzman kişilerden bilgilenerek anlamaya çalıştık. Bu 
zamana kadar bu kadar kısa sürede bu kadar çok yer 
gezmemiştim. İlk kez deneyimlediğim çadırda 
konaklama, doğa ile etkileşim halinde olmak 
harikaydı. 
Dijital hayatlarımıza geçici süreliğine ara verip 
doğanın hayret ve hayranlık verici halini yaşadık. 
Ruhumuz nefes aldı. 
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Kuş gözlemleri, doğanın sesini dinleme, kaya 
tırmanışı etkinlikleri ve tabi ki yemek yarışması en 
sevdiğim etkinliklerdi. 
Çevre sorunlarını, insan eliyle doğanın başına 
gelenleri öğrenmek içimizi burkan en fena gerçekti. 
Doğa sevgisi yanında sevmenin sorumluluk 
gerektirdiğini bilerek buradan ayrılıyorum. 
Doğaya gönül veren tüm katılımcı arkadaşlarıma ve 
her şeyin yolunda gitmesini sağlayan özverili ekibe 
çok teşekkür ederim. 

Zahide ÖZDEMİR 
 
 
Bu program, kente hapsedilmiş insan 
topluluklarından uzaklaşarak insan doğasının özüne 
inmemizi sağlayan bilgi verici aynı zamanda eğitici 
bir program olma özelliğine sahiptir. Doğayla iç içe 
sistematik bir programa tabii bir biçimde alanlarında 
uzman hocalarla çok güzel bir program 
gerçekleştirdik. Bu sene altıncısı düzenlenen IDE-6 
artık oturmuş bir program. Her sene tecrübelerini 
katlayarak eksiklerini tamamlama konusunda 
hocalarımız oldukça titiz davranmışlardır. Bize 
verilen teknik bilgileri yerinde incelemek 
öğrenmemizi kolaylaştırdı. Doğayı daha yakından 
tanıdık. Programı gerçekten çok takdir ettim. 
Devamında nice öğretmen ve öğrencilerin bu 
programa katılıp aynı deneyimlerle büyük böyle 
güzel bir eğitimi almalarını ısrarla tavsiye ederim 
ülkemiz için bu bilinen kazanıp, aktarmak hepimizi 
görevi olduğunu düşünüyorum.  

M. Hasan Dede BAKAR 
 
 
Proje ekibi ile yapıldığı ortam ile, ulaşım, konaklama, 
beslenme ve öğretim faaliyetleri oldukça etkili ve 
yeterliydi.  
Eğlenceli aktiviteler, etkili öğretim, konforlu süreç 
yaşanmıştır. 

Başar KELEŞ 
 
“İnsan doğayı ne kadar sever?” bu soruya verdiğim 
cevap aldığım cevaptan çok gerideydi ve cevabı 
gerçekten çok etkileyiciydi. Sorusunun cevabı ise 
insan doğayı bilgisince severdi. Sorunun cevabı 
oldukça düşündürücü bir soru değil mi? İşte böyle 
sorgulayarak başladım kamp hayatına. Ardı arkasına 
gelen değişik alanlardaki bilgiler benim 
farkındalığıma farkındalık katıp daha çok bilgi sahibi 
olmamı sağlayıp doğayı daha çok sevmemi sağladı. 
Eğitmenler o kadar istekli bilgi veriyorlardı ki 
öğrenmek için adeta can atıyordum. Sorduğum 

soruların cevaplarını tam olarak alarak bilginin daha 
çok yerleşmesini sağlıyordum. 
Yaban hayatı, kamp teknikleri, harita okuma, o 
yöredeki bitkiler mağaralar ve göller hakkında 
harikulade bilgiler edindik. En son gece yapmış 
olduğumuz gökyüzü ile ilgili eğitim gece saat 01:00 
civarında yapılmış olsa da büyük ayıyı, küçük ayıyı, 
kutup yıldızını ve diğer yıldızları görmek için bizi 
yolumuzdan etmemişti Lazerle yıldızlara 
dokunabilmemiz göz alıcıydı. Her zaman 
gördüğümüz ağaçlar ve kuşlar hakkında bilgiler 
edindim. Kuşlara ilk defa dürbünle baktım ve kuşun 
havada nasıl güzel şiir gibi süzüldüğüne ilk defa bu 
kadar yakından tanıklık ettim. İnanın içinde 
yaşadığım duyguları sözcüklere dökemiyorum. Hele 
bir de tırmanma etkinliğimiz vardı ki gelen özgüven 
ve bir daha yapma isteği farklı alanlarda ilgi alanımı 
bulma yolunda yardım etti. Her etkinlik ciddi bir 
şekilde yapılıyordu ve eğitmenler sürekli bizi 
bilgilendirmeye çalışıyordu. Kendi alanım ve alan 
dışı birçok kişi ile tanışma fırsatı bulup geleceğimle 
ilgili farklı düşünceler edindim. 
Burada öğrendiğim tüm bilgileri çevrendekilere 
anlatmak için sabırsızlanıyorum. Herkese çok 
teşekkür ederim. 

Ayşe YILDIZ 
 
 
Eğitimcilerimizi her birine ilgilenimlerinden dolayı 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  
Projeniz oldukça başarılı idi. Hepinizle tanıştığım için 
çok memnunum. 
 

Melek AKDAĞ 
 
 “İyi bir dostun varsa, sana hiçbir yol uzun değildir.” 
der Japon atasözü. Güzel insanlarla yapmış 
olduğumuz tefekkür yolculuğu IDE-66’ da güneş 
başımızı okşarken, Prof. Dr. İdris OĞURLU Bey tabiat 
kitabını okudu bizlere. Yasin ÜNAL Beyin dakikliği 
yolda su, dondurma ikramı, Eşrefpaşa Cami’nde 
katılımcı bayanlara gül verilmesi olayın doğa 
eğitimin ötesinde değerler ve kültür eğitimi de 
olduğunu gösterdi. Kanaati acizanemce bu ruhun 
bizi dünya sahnesine tekrar çıkaracağına inanıyor, 
Gökhan Cengiz Hocam’ ın cana yakınlığı, hoş 
sohbetliliği güzel hatıralar olarak kalacak. Bu anıları 
gelecek zamanlara taşıyan fotoğrafları çeken 
Süleyman Bey’ e Aslan Merdin’e ve diğer çalışma 
arkadaşlarına ( Berna Hanımefendiye) teşekkür 
ederim. İyi ki varsınız. 

Serdar ÇALIŞKAN 
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İyi ki bu projeye katılmışım diyorum. Hayatımda 
yaşadığım kadar farklı şey yaşamadım. Başta korku 
ve endişe ile yaklaştığım kamp kurma, doğada, kırsa 
bir alanda yaşama etkinliği kısacık bir zamanda 
zevke dönüştü. Edindiğim tecrübelerle, öğrendiğim 
bilgilerle artık doğada yönümü bulabilir, bir çadırda 
eğlenebilirim  
Kurduğum yeni arkadaşlıklar, gördüğüm onca güzel 
canlı, gördüğüm birbirinden güzel kalıntılar projenin 
bana kazandırdığı güzelliklerden yalnızca birkaçı.  
Proje hakkında yazılabilecek çok şey var fakat vakit 
yok. Bu yüzden “IDE-6 anlatılmaz yaşanır.” diyorum. 

Gözden TÜRKMEN 
 
 
Öncelikle IDE-6 projesini tesadüfen internetten 
gördükten sonra bende müthiş bir ilgi uyandırdı. 
Kendim yakından takip etmeye başladım. Böylelikle 
IDE-6-6 projesine katılmaya karar verdim ve 
nihayetinde katıldım. Projeye ilk katıldığım günden 
itibaren gerçekten SDÜ Orman Fakültesi hocalarım 
ve diğer gelen hocalarımın müthiş pozitif enerjileri 
ve yardımları, sunumları, dostlukla bizi 
kucaklamaları son derece takdire şayandı. Sosyal ve 
bilimsel açıdan hakikaten çok güzel bilgiler edindik. 
Kendimizi evimizde hissettik. Öğrendiğimiz çok güzel 
bilgiler ve edindiğimiz dostluklar çok güzeldi. 
İçimizde olan doğa ve tabiat sevgisi kat kat arttı. 
Bilmediğimiz çoğu bilgiyi öğrenme ve öğrendiğimiz 
şeyleri uygulama fırsatına nail olduk.  
Özellikle belirtmem gerekir ki proje ekibinin ilk 
günden bu yana göstermiş olduğu ilgiden yaptıkları 
müthiş koordinasyon, verdikleri değerli bilgilerden 
ve bizi sevgiyle kucaklamalarından sonsuz mutluluk 
duyduk. Kucak dolusu sevgiler ve teşekkürler. 

Bülent ÖZTÜRK 
 
 
Uyandığımda temiz havayı içime çekerek, şehrin 
stresinden, çalışma hayatının yıpratıcılığından kirli 
havadan uzak, doğada benden başka canlılarında 
var olduğunu anlamamı sağlayan bu proje gerek 
planlama gerek eğitimler konusunda beni büyüledi. 
Katılımcıların birbiriyle paylaşımları, proje yürütücü 
hocalarımın katılımcılarla paylaşımı hiç kimsenin 
birbirinden üstün olmadığı, herkesin birbiriyle bir 
şeyler paylaşacağı bir ortam olması bizim kendimizi 
evimizde gibi hissetmemizi sağladı.  
Burada öğrendiğimiz kıymetli bilgilerin ve 
tanıdığımız değerli insanların bize kattıkları kendi 
kişisel yolculuğumuzda bize bir basamak oluşturdu. 

Kafamda soru işaretleriyle geldiğim bu projeden 
ayaklarım geri geri giderek ayrılıyorum. Emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürler… 

B. Betül ALTUNBİLEK 
 
 
Organizasyon çok başarılıydı. Ekipte çalışan 
arkadaşlar tecrübeli ve fedakarlar. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.  
Ben dağcılıkla ilgileniyorum ama katılımcı 
arkadaşlardan, eğitmenlerden hususunda 
üniversiteden gelip bilgilerini bizimle paylaşan ve 
bizi aydınlatan hocalarımızdan doğayla, canlılarla, 
ağaçlarla ilgili bilmediğimiz çok şeyler öğrendim  
Bu bilgilerimi öğrencilerimle ve dağcılık kulübümle 
mutlaka paylaşacağım.  
Her şey için teşekkürler.  

Mehmet KAŞLI 
 
 
Sabah uyandığımda temiz bir havayı içime 
çekmenin, teknolojiden uzak olmanın, taşa toprağa 
hiç düşünmeden basarak oturmanın, trafik, iş, stres, 
sıkıntı olmadan sadece doğayı ve keyif dolu anları 
yaşayabilmenin verdiği keyfi ve hazzı anlatamam. 
Öğrendiğim çok değerli bilgilerin ve tanıştığım çok 
değerli insanların bana kattığı değerler fazla büyük. 
Doğayı ve tabiatı bu keyif ve huzurla bana yaşatma 
şansını sunan başta Allah’ a ve sonra çok değerli 
proje yürütücülerimize ve hocalarımıza teşekkür 
ediyorum.  

Tuba LALECİ 
 
 
IDE-6 projesi beni hayal kırıklığına uğratmadı ve 
buraya gelirken ki tüm beklentilerimi fazlasıyla 
karşıladı projede hiçbir eksiklik göremiyorum. Her 
şey çok güzeldi. Tüm plan, program tıkır tıkır 
işliyordu. Herkes görevini çok iyi yapıyordu. Herkese 
çok teşekkür ederim. Hayatımın unutulmaz 9 
gününü yaşadım. Hayatımda yapmadığım şeyleri ilk 
kez denedim, ilk kez yaptım. Çadır kurmak, arıları 
incelemek, yaban hayatı hakkında fikir sahibi olmak 
ülkemizin doğal güzelliklerini tanımak hepsi ayrı ayrı 
güzeldi. Bu kamptan sonra doğaya bakış açım 
olumlu yönde değişti ve bundan sonra o görüşe 
yönelik yaşayacağım ve çevremdeki herkeste doğa 
bilinci oluşması için elimden geleni yapacağım.  
Teşekkürler. Good bye… 

Zeynep ÇINAR 
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Katılımcı hakkını yakalayabilenlerin şanslı olduğu bir 
doğa eğitimi IDE-6. Kısa bir sürede çok yoğun 
yaşayıp, doğanın ruhuna dokunmak için idealdi. 
Zenginlik olan sulak alanlarımızı bu kadar yakından 
tanımak, tanırken oyun oynamak, bütün yılın 
yorgunluğunu atmak için yeterli oldu. Yarışmaların 
en zoru üç gün banyo yapmadan yaşamak oldu  İs 
kokusu parfümü ile ter kokusunu kapatabildim  
Çadır kurmak, tekrar toplamak güzel bir deneyim 
oldu.  Sakarmeke, Bahri ile tanışmak heyecan 
vericiydi. Oynanan oyunları sınıf ortamına 
uygulayabilecek olmam bu eğitimin boşa 
gitmeyeceğinin en güzel kanıtı. 

Seher ASLAN 
 
 
Öncelikle tüm eğitimci hocalara ve IDE-6’ nin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. Özellikle milli parkların alanında uzman 
hocalarla gezilmesi, onlar tarafından katılımcılara 
bilgi verilmesi çok verimli oldu. Etkinliğe katılan 
herkes programın aksamaması için elinden geleni 
yaptı. Ormanda çadırların kurulması ve obaların 
işbirliği yoluyla kendi yemeklerini yapması da çok 
verimli oldu. Milli parkların katılımcılar tarafından 
gezilmesi hem katılımcılar hem de Isparta turizmine 
olumlu katkılar sağlayacaktır.  

Ömer Faruk KASATURA 
 
 
Projeye arkadaşımın önerisi üzerine başvurmuştum. 
Daha sonra başvurum onaylandığında çok 
sevinmekle birlikte uzun bir süreç gibi geldiği için 
içimde endişelerde vardı. İlk bir saat ortama adapte 
konusunda biraz doğal olarak sıkıntı oluştu fakat çok 
çabuk ortama alıştığımı fark ettim. Projenin özellikle 
bana mesleki açıdan katkısı çok büyük oldu. Yöre 
hakkında yeni bilgiler edindim. Onun dışında çok 
verimli bir şekilde zamanın geçtiğini, gelmeden çok 
uzun diye düşündüğüm bu sürenin göz açıp 
kapayıncaya kadar geçtiğini fark ettim. Çok güzel 
arkadaşlıklar kurdum. Hayatıma yeni simalar katmak 
çok keyifliydi.  
Her şey bir yana yeniden öğrenci olmayı özlediğimi 
fark ederek yapsam mı yapmasam mı diye bir türlü 
karar veremediğim yüksek lisansa başvurmaya karar 
verdim. Kabul edilmek ne mutlu  

Kamil ALTAY 
 
 
Projeye doğa ile ilgili farkındalık düzeyim arttırmak 
ve öğrendiğim bilgileri öğrencilerimle ve çevremle 

paylaşarak çevrede de farkındalık düzeyini arttırmak 
için katılmıştım. Yeni yerler keşfettim zaman zaman 
olumsuzluklar yaşasam da yeni insanlarla tanıştım. 
Bölgedeki milli park ve tabiat alanlarını tanıdım. 
Kamp kurmayı öğrendim. Bilmediğim bitki ve 
hayvan türlerini tanıdım. Benim için farklı ve bilinç 
arttıran bir deneyim oldu. Bu projenin daha da 
geliştirilerek bilinç oluşturabilmek adına tüm 
insanlara ulaşmasını diliyorum.  

Tuğba KUYUMCU 
 
 
Sevgili IDE-6 ailesi sizinle tanıştığım için çok 
mutluyum. İlk defa katıldığım doğa eğitimiydi. İlk 
deneyimlerimi sizin gibi değerli eğitimcilerle 
geçirmek güzeldi. Hem eğlendim hem de çok şey 
öğrendim. Çadır kurmayı, dağa tırmanmayı, sabah 
sabah doğa yürüyüşü yapmayı, derede bulaşık 
yıkamayı, 3 gün banyosuz kalmayı sizinle öğrendim. 
Aslında tabiatta olan güzelliklerin farkına varmamı 
sağladı. Yaban hayvanlarını eğlenerek öğrendim ve 
bu bilgileri okulda öğrencilerime aktaracağım. 
Bitkilerle ilgili aldığım eğitimi günlük hayatımda 
uygulayacağım. Kendimi çok fazla ifade edemesem 
de bu eğitime katılmaktan çok memnunum. Bir 
daha olsa koşa koşa gelirim. Allah bu aileyi analı 
babalı büyütsün.  

Şeyma Özsoy SÖZGEN 
 
 
IDE-6 benim için; yaşayarak, yaparak, yerinde 
öğrenme modelinin en iyi örneğini teşkil ettiğini 
söyleyebilirim. Duyduklarımı, dinlediklerimi, 
bulunduğumuz yerlerle birleştirince kolayca 
unutabileceğimi sanmıyorum. Hele bir de bireysel 
uygulama fırsatı bulursam (inşallah) sanırım olur bu 
iş! 
IDE-6’ de katılımcı dediğin, sabah 6’da kalkmasına, 
birkaç km yürüyüş yapmasına, duman altında 
yemekler hazırlanmasına, derede bulaşık 
yıkamasına, hatta arada dağa tırmanma, suya 
girmesine, akşam da yaratıcılığını kullanıp şarkı 
yazmasına, olmadı kırmızı başlıklı kız olup kurtla 
savaşmasına, obalar arası bilgilerini yarıştırmasına, 
küçük zamanlarda arkadaşlarının küçük bir lafına 
alınmasına rağmen yorulmayan, öğrenen, keyifli 
zaman geçirdiğini düşünen, iyi ki geldim diyebilir. 
Her şey için emeği geçen herkese teşekkür ederim.  

Sema AYGAR 
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Her adımı düşünülüp uygulanmış bir projenin içinde 
yer almaktan mutluluk duydum. Bu nedenle tüm 
ekibi yaptığı bu çalışmadan dolayı saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.  
Doğayı etkileyen minik(belki önemsemediğimiz) 
sebeplerin zaman içerisinde ne kadar büyük bir 
tahribata yol açmadığını görmek beni şaşırttı. Bu 
konuda hassas bilim insanlarını görmek, doğanın 
yanında olmamızın gerektiğini hatırlattı. Kişisel baz 
da farklı insanların farklı düşünce ve duygularında 
ortaya çıkan sorunlar olsa da genel anlamda 
projenin yapılışını etkilememiştir. Tabi eğitimli insan 

olgunluğunu her yerde her şartta göstermek zordur. 
Projede görevli kişileri tanımam uzun bir süreçte 
gerçekleşti.  
Doğal yaşamı tanımada yapılan kamp çalışmasında 
da doğaya zarar vermeyen temizlik ilaçları (sabun, 
bulaşık deterjanı…) tercih edilmesi gerekir. 
Her çadırda tek kişinin kalması ve oba düzeni 
şeklinde yerleşim daha güzel olabilirdi. Obaya 
seçilen kişilerin ve oba liderlerinin farklı bir drama 
etkinliği ile seçilmesi daha anlamlı olurdur.  

Mehmet ACEMBABA

 


