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E.G. Evet öncelikle Isparta’ya, projemize hoş geldiniz. 
Kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz. 

C.K. Ben Ceren KÖK, Hacettepe Üniversitesi Fen bilgisi 
öğretmenliğinde okuyorum. 

A.S. Ben Aslı KOCAZEYBEK. Hacettepe Üniversitesi Fen 
bilgisi öğretmenliği 3 sınıfta okuyorum. 

L.G. Lütfiye GÜNEŞ. Arkadaşlarla aynı sınıfta okuyoruz. 
Aslen Kayseriliyim. 

E.G. Yoksa siz aynı sınıfta mı okuyorsunuz? 

L.G.-A.K.-C.K. Evet 

E.G. Projeden nasıl haberiniz oldu? 

A.K.-C.K. Lütfiye’den öğrendik. 

L.G. Bende gittiğim kurstaki arkadaşımdan öğrendim. 

E.G. Daha önce hiç kampta kalmışıydınız? 

L.G.-C.K.-A.K. Hayır daha önce kalmadık. 

E.G. Gelirken tereddüt oluştu mu? 

A.K. Gece korkarız diye düşündük ama korkmadık, 
hayvan iner falan dediler ama öyle bir şey de olmadı. 
Korkmadık yani. 

C.K. Heyecanlandık 

L.G. İyiydi… 

E.G. Sizce böyle bir eğitimde kamp kısmı daha mı uzun 
olmalıydı, yoksa yeterli miydi? 

C.K. Tam kararındaydı. 

A.K. Tam kararındaydı, daha fazla kalsak yorucu olurdu. 

L.G. Tam ayarındaydı. 

E.G. Buraya gelmeden önce doğada kalıp 
yaşayabileceğinize inanıyor muydunuz? Ya da şu anda 
doğada yaşayabilirim diyebilir misiniz? 

A.K. Ben diyebiliyorum.  

L.G. Bende yaşayabilirim. 

C.K. Bende katılıyorum.  

E.G. Bundan sonra doğa konulu böyle bir etkinlik 
olduğunda daha mı rahat katılırsınız?  

C.K.-L.G.-A.K. Evet, daha rahat oluruz. 

E.G. Bu bölgeye ekotorizm  ve güneş turizmi açısından 
bakıp sahil turizmi ile kıyasladığınızda bölgenin 
potansiyelini nasıl görüyorsunuz? 

A.K. Turizm potansiyeli var ama bu bölge güneş ve sahil 
turizmi kadar tanıtılmıyor bence. Mesela ben burada milli 
park olduğunu bilmiyordum. Gelmeseydim ne tabiat parkı, 

ne kanyon ne mağara hiçbirinden haberim olmayacaktı. 
Eğirdir Gölünü biliyordum sadece. 

L.G. Hocam ben de sadece gül ve Eğridir’i biliyordum. 

E.G. Isparta deyince aklınıza ne geliyor? 

L.G. Gül ve Eğirdir 

A.K. Gül ve Eğirdir 

C.K. Birde halı. 

E.G. Orman mühendislerinin ne yaptığı ile ilgili bilginiz var 
mıydı? Ya da ağaçları kestikleri, ormanı tahrip ettikleri gibi 
bir düşünce var mıydı? 

A.K.-C.K.-L.G. Hayır. 

E.G. Pekiyi, bir hafta geçti. Bu süreç sonucunda şu alana 
da gidilmeliydi ya da şurası önemliydi dediğiniz alan var 
mıydı? 

A.K. Görülmemeli diyebileceğimiz bir yer yoktu. Kanyon 
vadisi ve Kovada gölü mutlaka görülmeliydi. En çok 
oralarda bitki gördük.  

L.G.-C.K. Görülmemesi gereken yer yoktu. 

E.G. Program süresi içinde eksik kaldı dediğiniz konular 
var mıydı? 

L.G. Bence bizim için her şey yeterliydi, her konuda bilgi 
alabileceğimiz hocalarımız vardı. 

A.K.-C.K. Evet yeterliydi.  

E.G. Peki ileride öğretmenlik yaparken, burada 
öğrendiğiniz bilgileri kullanabilecek misiniz? 

A.K. Kesinlikle kullanacağım. Zaten fen bilgisi, ekoloji 
dersinin konusu. Bunları ileride kesinlikle kullanacağım. 
Çünkü geçekten görerek daha iyi öğreniliyormuş. Burada 
öğrendiğim bitki ve hayvan türlerini kullanacağım.  

C.K. Çok yararlı oldu. 

L.G. Belki bunları derste görmüşüzdür ama hiçbiri aklımda 
kalmadı. Şimdi ise gördüklerimi ileride rahatlıkla 
hatırlayabilirim, aklımda kalır. 

A.K. Doğada dengenin ne kadar özel ve ne kadar önemli 
olduğunu anladım. Bitki ve hayvanların denge açısından 
üstlendikleri rolü daha iyi algıladım. 

E.G. Son olarak projeyle ilgili önerileriniz nelerdir?  

C.K. Bence çok güzeldi, öneri olarak bir şey düşünmedim. 

A.K. Bence de çok güzeldi söylenecek bir şey yok 
teşekkür ediyorum. 

L.G. Teşekkür ediyorum. 

E.G. Teşekkür ediyoruz. 

 


