
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 

Ayşe KARABEK & Fatma ÖZTÜRK 
11.05.2008  

 
E.G. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

F.Ö. Fatma ÖZTÜRK, İstanbulluyum. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2. sınıfta okuyorum.  

A.K. Ayşe KARABEK, Kastamonuluyum. Bartın’da 
yaşıyorum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji 
Bölümünde okuyorum. 

E.G. Daha önce doğada kamp kurmuş muydunuz? 
Çadırda kalmış mıydınız? 

A.K. Hayır daha önce kalmadım. 

F.Ö. Evet benim için de bir ilk oldu. 

E.G. Gelirken kamp yapacağımızı biliyordunuz. Bu sizin 
için bir tereddüt oluşturdu mu? Üç - dört gün çadırda 
kalmak...? 

A.K. Oluşturdu ilk başta ama daha sonra çadır hayatı 
daha eğlenceli oldu.  

F.Ö. Benim buraya gelmemde en büyük etkenlerden 
biriydi, denemek istedim. 

E.G. Şu anda ki düşünceniz nedir? Daha mı uzun daha mı 
kısa olmalıydı kamp? Bizim kamp süremiz tadında mıydı? 

A.K. Evet tadındaydı. 

F.Ö. Evet bence de tadındaydı. Belki biraz daha uzun bile 
olabilirdi.  

E.G. Bu süre uzadığı zaman ihtiyaçları karşılamada 
problem olmaz mı?  

F.Ö. Hayır kesinlikle olmaz. Her şeyden önce insanın 
kendi sağlığı çok önemli. Ama arada bir gün otelde 
kalınıp, sonra tekrar başka bir alanda kamp yapılabilirdi. 

E.G. Bu bölgeye daha önce gelmiş miydiniz? Torosları 
daha önce görmüş müydünüz? 

A.K. Hayır ben daha önce Akdeniz bölgesini görmedim. 

F.Ö. Ben de daha önce hiç gelmedim.  

E.G. Sizce Antalya'nın yanında Akdeniz Bölgesi içerisinde, 
buraların da ekoturizm açısından bir önemi var mı? 

A.K. Tabi ki, bence turizm açısından çok önemli özellikler 
var. Mesela göl manzaraları süper. 

F.Ö. Sahil kesimindeki yerler kadar olmasa da tadımlık, 
turizm potansiyeli güzel yerler.  

E.G. Buraya gelmeden önce Orman Mühendisi deyince ne 
bilirdiniz, ne yapardı. Ormancının, orman mühendisinin 
görevi neydi? Bunları biliyor muydunuz? 

A.K. Orman mühendisi ne yapar diye bir düşünce vardı. 
Sizleri tanıdıkça, çalışma alanları hakkında fikir sahibi 
oldum.  

E.G. Kötü bir düşünce var mıydı? Ağaçları kesiyor, 
ormanlar yok ediyorlar diye? 

F.Ö. Hayır yoktu. Orman mühendisi deyince ortada bir 
mühendis var, ormanla ilgileniyor ama ne iş yapar 
bilmiyordum. Ama burada iş alanınızı daha iyi öğrendim.  

E.G. Siz biyoloji öğrencileri olarak, mezun olmadan önce 
bu doğa eğitimi sizde bir değişiklik yaratı mı? 

A.K. Hayır hocam, ben moleküler dalında uzmanlaşıyorum 
ve doğayla ilgili olmak istemiyorum. Bende çok büyük 
değişiklikler olmadı. 

F.Ö. Bende çok büyük değişiklikler oldu. Çünkü derslere 
baktığımız zaman genelde laboratuar ortamı görüyordum. 
Nerede iş bulurum, nerede işsiz kalmam diyordum. 
Mikrobiyoloji istiyordum. Ama doğada yapabileceğim daha 
çok iş olduğunu, yeni fikirler üretebileceğimi ve daha 
zevkli olduğunu düşünüyorum. 

E.G. Bir hafta içinde eğitimde olmamalıymış dediğiniz bir 
alan ya da bir konu oldu mu? 

F.Ö. Benim kesinlikle gereksiz dediğim bir yer yoktu. Her 
yer çok güzeldi. Yazılı kanyon, Zindan Mağarası, Eğirdir 
kısaca her yer görülmeliydi. 

E.G. Bu bölgede daha önceden duyduğunuz ve oraya da 
gidilmeliydi dediğiniz bir yer oldu mu? 

A.K. Ben bilmiyorum. 

F.Ö. Isparta hakkında bilgim yok. 

E.G. Projeyle ilgili ön bilgi nerden aldınız? İnternet 
sayfasına baktınız mı? 

A.K. İnternet sayfasından ve arkadaşımdan öğrendim. 

F.Ö. Ben de arkadaşımdan öğrendim. 

E.G. Son olarak projeyle ilgili olarak önerileriniz ve katkı 
yapacağınız şeyler var mı? 

A.K. Konu anlatımı daha az olmalı, daha çok doğada 
görselliğe dayanmalı.  

F.Ö. Bence pek fazla bir şey yoktu. Biraz jeolojiden kırpılıp 
bunun yerine bir biyoloji eklenebilir. 

E.G. Teşekkür ediyorum. 

A.K. Biz teşekkür ediyoruz. 

 


