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E.G. Projemize ve Isparta’ ya hoş geldiniz. Kendinizi 
tanıtabilir misiniz? 

Ç.K. Coğrafya öğretmeniyim. Tekirdağlıyım. Şu an için 
Ankara ’da görev yapıyorum. Bu projeye Ankara ‘dan dan 
iştirak ettim. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Hoş günler 
geçirdik. Ne yazık ki projenin sonuna geldik. 

E.G. Daha önce Toroslara geldiniz mi? Torosların doğasını 
gördünüz mü? 

Ç.K. Torosları da Isparta’yı da görmemiştim. Bu vesileyle 
tanıma fırsatım oldu. 

E.G. Ne gibi izlenimler edindiniz? 

Ç.K. Genel itibariyle zamanın çoğunu doğada geçirdik. 
Şehir hayatıyla pek fazla alakamız olmadı. Bu nedenle 
Isparta’yı şehir olarak tanımak pek tanıma fırsatı olmadı. 
Ama doğal alanları gezerken Isparta’da ne kadar fazla 
mekan olduğunu gördüm. Belki de birçok şehirde bu 
kadar doğal mekanın olduğu görülmemiştir, ya da çok az 
şehir de böyle bir yerler vardır. 

Hem tabiat parkları var hem de doğal yapılar, yaban 
hayatının her çeşidi var. Bunların hepsini bir araya getiren 
nadir şehirlerden biri bence. 

E.G. Doğa eğitiminin verilme şekli nasıl olmalı? Mesela 
daha çok kamp mı, yoksa yer mi görmeli? Daha az alan 
görelim çok doğada mı kalalım? düşüncelerinden hangisi 
uygundur. 

Ç.K. Fazla alan görmek daha iyidir. Çünkü insanlar buraya 
bir defa geldiler. Birçok insan belki de çok uzun yıllar 
sonrası bu imkânı tekrar bulacak. Gelmişken hepsini 
görmek iyidir. Ama bu şu anlama gelmez. 

Çok hızlı geçelim, görüp geçelim, hiçbir şey 
öğrenmeyelim. 

Çadır kampı kısmı da 3 gün normal bir süre, fakat 
insanların fiziksel ihtiyaçları oluyor. Bu nedenle bir mola 
verildikten sonra kamp tekrar olabilir. Kamp, otele göre 
daha güzel. Biraz mola verildikten sonra kampa tekrar 
geri dönülebilir. Bu da biraz uzun sürebilir. Bu nedenle 
kampı 3 günde bitirmek daha uygun olabilir. 

E.G. Proje ekibi içinde uzmanlık alanında eksiklik 
gördünüz mü?  

Ç.K. Eksiklik demeyelim, ilgisel alanda kendi alanımızla 
ilgili bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Buraya gelmişiz, 
gezdik, gördük, her yer, her şey çok güzel. Yeni, farklı 
şeyler öğrendik ama buradan gittiğimizde cebimizde bir 
şeyler olmasını istiyoruz. Sadece cebimdeki kendi 
bilgilerimin haricinde derslerde de anlatabileceğimiz güzel 
örnekler verebileceğimiz bilgiler olmalıydı. Ben bunu da 
buldum diyebilirim. Fakat doğa incelemesi diyoruz. Kalkıp 
ta coğrafya dersi anlatılmasını da istemiyoruz. Yinede 
projede coğrafya bölümünde olan bir hocamız olsa fena 
olmazdı.  

E.G. Kaç yıllık coğrafya öğretmenisiniz? 

Ç.K. 4 yıllık öğretmenim. 

E.G. Bu 4 yıl içinde öğrencilere şunları doğada göstersek 
diyebileceğiniz bir şey var mı? 

Ç.K. Bu konuda %100 katılıyorum size. Çünkü şöyle bir 
durum var; fen bilimleri derslerinde bütün bilgileri 
araştıracağımız labarotuvarlar vardır ve bu 
labarotuvarlarda derste öğrenilenler orada uygulanmalıdır. 
Coğrafya ile ilgili derslerde zaten doğa bir laboratuvardır. 
Kesinlikle doğaya çıkmak gerekir. Mesela Eğirdir Gölü'nü 
gördüm ve çok mutlu oldum. Göl, bir deniz havası 
oluşturmuş. Etrafında bazı tesisler kurulmuş. Karasal bir 
bölgede sanki sahil kasabası havası var, turizm kenti 
havası var. 

E.G. Turizm olarak gördüğünüz bu alan sizce gelecek vaat 
ediyor mu? 

Ç.K. Evet. Çok fazla alan gördük. Bu kent birçok şeyi 
bünyesinde barındırabiliyor. O nedenle gelişmemesi için 
hiçbir sebep göremiyorum. Yani burada her çeşit turizm i 
görebileceksiniz. Yaban hayatıyla ilgili turizmler de olabilir. 

E.G. Proje ekibi genellikle Orman Fakültesi öğretim 
üyelerinden oluşuyor. Daha önce Orman Mühendisliği, 
ormancılarla ilgili bir bilginiz var mıydı? Buraya geldikten 
sonra bunda bir değişiklik oldu mu? 

Ç.K. Genel itibariyle TV’den ve kulaktan bilgilerle Orman 
Fakülteleriyle ilgili bilgiler edindim. Pek fazla bir bilgim 
yoktu. Ama genel itibariyle bende coğrafya öğretmeni 
olduğum için az çok ortak yanlarımızın olduğunu 
biliyordum. En azından doğadaki orman yapısı, bitki 
örtüsüyle bu alanda ortak çalıştığımızı düşünüyorum. 

Fakat ormandaki yaban hayatının korunması adına 
doğada ormanın korunmasıyla ilgili yapılan mücadeleyi 
pek fazla bilmiyordum. Şu anda baktım ki orman 
fakültesinde çalışan birçok insan gece gündüz bu işle 
uğraşıyor, zahmetli işler yapıyorlar. Birçok fakültede bu 
yoktur belki de. Bu eziyete katlanabilmek gerçekten 
zordur. Fedakarlık ister. Bu kadar emek verip arkasından 
koşuyorsunuz bir hayvanın. Fakat onu 3 ya da 5 ay sonra 
ancak görebiliyorsunuz. Burada emeğin önemini bu 
konuyla ilgili olarak anladım. 

E.G. Son olarak projeyle ilgili önerileriniz nelerdir? 

Ç.K. Gezdiğiniz yerlerin hepsi kendine göre önemliydi. 
Fakat benim buraya gelirken en çok isteğim yazılı 
kanyonu görmekti. Bu da oldu. Bu alanları derslerde kuru 
bilgilere aktarıyoruz. Artık daha başka bilgilerle 
anlatacağım. Çok mutluyum. Gördüğüm her şeyden zevk 
aldım. 

E.G. Çok teşekkür ederiz. 

 




