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ANKET FORMU (Başlangıç İçin) 
Formlardan elde edilen bilgiler toplu olarak değerlendirilecek ve değerlendirmede isimlere yer verilmeyecektir. Sorulara içtenlikle 
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler… 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Adınız………. 

Yaşınız…………………………….. 

Okulunuz …………………………. 

Branşınız………………………….. 

İkamet ettiğiniz il …………………… 

Aylık geliriniz …………………….. 

Medeni haliniz a) Evli  b) Bekar               

 

DOĞA EĞİTİMİ KURSUNA YÖNELİK HUSUSLAR 

 

1. Daha önce doğa ile ilgili bir eğitim kursu, semineri, vb. organizasyona katıldınız mı? 

a) Evet  b) Hayır               Evet ise ismini belirtiniz………………………………………… 

 

2.Şimdiye kadar doğal kaynakların korunmasına yönelik bir aktiviteniz oldu mu? 

a) Evet  b) Hayır 

Evetse ne olduğunu belirtiniz………………………………………………………. 

 

3. Araştırma alanı olarak belirlemiş olduğumuz yerleri daha önce gördünüz mü? 

Gölcük Gölü Tabiat Parkı                a) Evet  b) Hayır          

Kovada Gölü Milli Parkı                  a) Evet  b) Hayır      

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı              a) Evet  b) Hayır        

Eğirdir Gölü- Hoyran Bölümü        a) Evet  b) Hayır                                     

 

4. Araştırma alanı olarak belirlemiş olduğumuz yerleri merak derecenize göre sıralayınız?  

(En az merak edilen 1, ………en çok merak edilen 4 şeklinde derecelendirebilirsiniz) 

(        )  Gölcük Gölü Tabiat Parkı             (        )  Kovada Gölü Milli Parkı             

(        )  Yazılı Kanyon Tabiat Parkı          (        )  Eğirdir Gölü- Hoyran Bölümü      

 

5. Eğitim programına katılım kararınızda etkili olan etmenleri aşağıda verilen ifadelere göre 

ağırlıklandırınız.  

 

Yeni yerler görme düşüncesi 

 

Doğayla iç içe yaşayan köylüleri daha iyi tanıma ve doğa-insan etkileşimi konusunda daha 

ayrıntılı bilgiye sahip olma 

 

Yaban hayvanları ve fauna hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olma 

i 

Flora, bitki türleri ve ağaçlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olma 

 

Peyzaj ve görsel değerler hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olma 

   

Bitkisel ve hayvansal varlıkların yaşama ortamlarını daha iyi tanıma (ekolojisi, jeolojisi, vb) 

 

Bir yıla ait yorgunluğu atmak için iyi bir fırsat düşüncesi 

 

Yeni insanlarla özellikle de doğaseverler ve bilim adamlarıyla tanışma fırsatı 

 

Öğrencilerime doğayı daha ayrıntılı ve bilimsel olarak anlatma fırsatı sağlaması 
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Boş zamanımı değerlendirme fırsatı sunması 

    

Eğitim programının ücretsiz olması 

 

 

6. Aşağıda verilen ifadeler ve terimler hakkındaki bilgi düzeyinizin derecesini işaretleyiniz 

 

Orman kavramı ve Ülkemizin ormanları 

 

Doğal Korunan Alan Kavramı ve Ülkemizdeki Korunan Alanlar 

 

Tabiat parkı ve Ülkemizdeki tabiat parkları 

 

Milli park kavramı ve Ülkemizdeki milli parklar 

 Biliyorum 

Fauna ve Yaban hayvanları  

 

Çevre Jeolojisi ve Jeolojik yapı 

 

Bitkiler, Bitki türleri ve Botanik 

 

Kırsal Alanda İnsan ve çevre etkileşimi 

m 

Ekolojik gözlem ve yorum 

 

İklim ve Ormanların İklim Üzerine etkisi 

 

Peyzaj ve görsel değerler 

 

 

7. Eğitim programından olan beklentilerini verdiğiniz öneme göre sıralayınız 

a) 

b)  

c) 

d) 

e) 

f) 

 

 

 

 

 

 


