
IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

 

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 
TÜBİTAK 4004   |   http://ide.sdu.edu.tr 

 

R Ö P O R T A J 
Ebubekir GÜNDOĞDU & Yasemin ÇAYAN 

09.02.2008 
 

 
E.G. Kendinizi tanıtır mısınız?  

Y.Ç. İsmim Yasemin ÇAYAN, Niğdeliyim, Hacettepe 
Üniversitesi Fen bilgisi öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. 

E.G. Bu projeden nasıl haberdar oldun? 

Y.Ç. Arkadaşım daha önce böyle bir projeye katılmış, 
ondan öğrendim.  

E.G. Sadece bu muydu sebep, neden katıldın? 

Y.Ç. Ben, doğayı severim, belgeselleri severim, hayvanları 
severim. Dolayısıyla güzel olacağını düşündüm. 

E.G. Beklentin neydi ilk geldiğinde, beklentilerine karşılık 
buldun mu? 

Y.Ç. Gelirken yeni şeyler öğrenmeyi düşündüm. Isparta’yı 
öğrenirim, hayvanları ve bitkileri tanırım, daha iyi tanırım 
diye düşündüm. Benim için iyi olduğunu düşünüyorum. 

E.G. Daha önce Isparta ve Toroslar’a gelmiş miydiniz? 

Y.Ç. Hayır. 

E.G. Zihnindeki Toroslar ile gördüğün Toroslar arasında 
bir farklılık var mı? 

Y.Ç. Daha önce kafamda bir Toros imajı yoktu. Dolayısıyla 
düşünce planında bir değişiklik olmadı. Sadece yeni bir 
yapılanma oldu. Artık benim için Toroslar canlı bir yer. 

E.G. Peki SDÜ’yü daha önce nasıl biliyordun, gördüğünde 
ne düşündün? 

Y.Ç. Açıkçası bilmiyordum. ÖSS’ye girerken tercih 
etmedik, öğretmenlikler pek yoktu çünkü. Kampüse 
geldiğimde, kampüs yeni yapılandığı için, özellikle yeni 
yapılanlar tarafını çok boş buldum. Kendi üniversitem çok 
ağaçlık. Ormanlık yerlere alışık olduğum için üniversite 
bana çok çıplak geldi. Üniversitenin eski kısmı daha dolu, 
kampus ortamı gibi. Ama, diğer taraf biraz daha soğuk 
geldi bana.  

E.G. Isparta senin için neydi; ne oldu. Yani, ne ifade 
ediyordu daha önce? 
Y.Ç. Isparta’yı hiç bilmiyordum, tipik gül ve halı ünü 
dışında. Çünkü, benim seyahatlerimin hiçbirinin güzergâhı 
değildi. Isparta, hep küçük bir şehir olarak aklıma gelirdi. 
Şimdi de, dağlarda gezdiğimiz için Isparta’nın içini pek 
gezme fırsatım olmadı. Üniversite ve şehrin bir kısmına 
bakarak gelişmekte olan bir il düşüncesini ben de 
doğurdu.  

E.G. Sence proje süresince yeterince doğayla iç içe kalındı 
mı? Kalınmadıysa ne yapılması gerekir. Yani sunumlar 
fazla mıydı, doğada daha fazla kalınmalı mıydı, yoksa fazla 
mı yorucuydu?  

Y.Ç. Yoo, açıkçası böyle şeylerde yorulmak gerekiyor. 
Yani, okulda yoruluyoruz mesela. Bir şeyler öğrenmek 
için; yorulmak gerekiyor. Sunumlardan söz edecek 
olursak; bazıları güzeldi, bazıları fazlaydı. Bunları tek tek 
belirtmeyeceğim. Bazıları, daha kısa olabilir. Ama, vakit 
ayırdığıma değdi. Doğada, bence, yeterince vakit geçirildi; 

ama yine de bazı şeyleri kısıp daha da fazla vakit 
geçirebilirdik. Tabii, bu öyle sorun yapılacak bir şey değil.  

E.G. Kendinde bir eksiklik hissettin mi doğada yürürken, 
doğayla iç içe olurken. Yani ben şunu bilmiyordum; yani, 
kayada yürümeyi bilmiyormuşum; doğada şu önlemleri 
almalıymışım; kamp yapmak için şunları yapmak 
gerekirmiş gibi? 

Y.Ç. Evet, ben doğayla ilgili şeyleri çok okurum ve 
televizyonda da izlerim. Doğada yürümek benim için ilk 
deneyimdi. Çünkü, ben yürümeyi, yürüyerek ulaşmayı 
severim; ama dağda tepede gezmekte pek tecrübem 
yoktu. Özellikle, çok kayalık olan yerlere alışkın değilim. 
Ona göre; ayakkabı, kıyafet seçimi önemliymiş bunları göz 
ardı etmişim ve bunlar benim için sorun olan şeylerdi.  

E.G. Peki gezdiğimiz alanlar içinde hiç görmeseydik ve iyi 
ki görmüşüz dediğin birer alan söyleyebilir misin?  

Y.Ç. Görmesek de olurdu dediğim bir alan yok açıkçası. 
Her yerde ufak tefek bir şeyler görüyor ve bir şeyler 
kazanıyorsunuz. En çok sevdiğim yer, kamp alanından 
yukarıya doğru gözlem terasına çıktığımız yerdi. Orası, 
hem manzara hem de çeşitlilik açısından güzeldi. Yürüyüş 
zordu, ama alan güzeldi, en zevk aldığım alanlardan 
biriydi.  

E.G. Gelmeden önce web sayfasını inceleme fırsatı buldun 
mu?  

Y.Ç. Evet biraz baktım, diğer çalışmalara baktım, 
fotoğraflara baktım, günlükleri okudum. 

E.G. Faydalı oldu mu? 

Y.Ç. Aslında oldu. Neler olduğunu bilmek açısından 
önemliydi. Keşke daha fazla baksaydım, dedim. Çünkü, 
bazılarını iyi okumamıştım, okusaydım daha iyi olurdu; 
eğitim için önlem alabilirdim.  

E.G. Eğitime gelirken aklında ne vardı? İlk geldiğin günle 
bu gün arasında bir değişiklik oldu mu, eğitimin sana 
etkileri neler oldu? 

Y.Ç. Açıkçası ne olacağını tam düşünemedim. Çünkü, 
mevsim farklıydı; kış bekliyordum, bahar havası ile 
karşılaştım. Ne olacağını tam olarak kavrayamadım. 
Aslında bir şeyler yapacaktık ama gezicez, görücez dedim, 
ama tam olarak nasıl olacağını bilmiyordum. Mesela, bu 
grup meselesi sürpriz oldu bana, ama kötü açıdan değil. 
Giderken şunu diyorum; aslında daha fazla kalınsa daha 
iyi olurmuş, bir hafta kısa geliyor.  

E.G. Kısa mı geliyor? 

Y.Ç. Evet. 

E.G. Meslek hayatında bu edindiğin bilgileri nasıl 
kullanmayı düşünüyorsun? 

Y.Ç. Bu, kesinlikle, insanın doğaya karşı duyarlılığını 
arttıran bir şey, dolayısıyla insanın bakışı değişiyor, yani, 
daha önce aklıma gelmezdi, ama şimdi etrafta dolaşırken 
bu ağaç ne, bu kuş ne, çevreyle ilgili bir şeyler 
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sorguluyorum. Bunlar daha önceden yaptığım bir şey 
değildi. Öğretmen olduğumda, bunu öğrencilere 
yansıtabileceğim. Yani, en azından etrafımızda her şeyi 
bilmek zorunda değilsiniz, ama onun da bir yaşama alanı 
olduğunu, yaşama hakkı olduğunu, ona herhangi bir zarar 
verilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyorum.  

E.G. Son olarak, bize; eğitmenlere, proje personeline 
şöyle şöyle olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğin bir şey 
var mı? 

Y.Ç. En büyük şey; jeoloji konusu, hocalarımız çok iyi, her 
şeyi çok iyi biliyorlar. Ama, çok fazla şey anlatmaya 
çalışıyorlar. Jeoloji, herkesin çok fazla bildiği bir konu 
değil, coğrafya öğretmenleri biliyorlar, ama diğerleri 
zorlanıyor. 

E.G. Konular çok özel kalıyor? 

YÇ. Evet, konular çok özel kalıyor. Yani, konuyla ilgili 
temel bilgilerimiz olmadığı için onlar üzerine çok fazla bilgi 
geliyor. Biz bunları yapılandıramıyoruz. Jeolojiyle ilgili 
daha genel bilgiler verilerek geçilebilir. 

E.G. Başka önerilerin? 

Y.Ç. Doğa gezileri güzel ama, doğada nasıl yürüneceği ile 
ilgili, internet sayfasında daha fazla bilgi verilmeli.  

E.G. Teşekkür ederiz. 

Y.Ç. Rica ederim.  

 
 

 


