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S.U. Kendinizi biraz tanıtırsanız sevinirim. 

H.C. Ben İzmirliyim. Rize’de iki yıldır sınıf öğretmeni 
olarak çalışıyorum. 

S.U. Böyle bir projeye neden katılmak istediniz? 

H.C. Doğayı sevdiğim için bu tür etkinliklere çok fazla 
katılıyorum zaten. Doğayla ilgili olduğu için ve 
öğretmenlikte öğrencilere bu tür bilgileri aktarabileceğime 
inandığım için katılmak istedim. 

S.U. Eğitimden nasıl haberiniz oldu? Bir web sitemiz var 
bundan haberdar mısınız?  

H.C. Haberdar değildim ama arkadaşım söyledi. 

S.U. Sitemizi ziyaret fırsatınız olmadı herhalde? 

H.C. Web sitenize biraz baktım.  

S.U. Karar vermenizde bu bir etkisi oldu mu? Eğitim ve 
eğitim noktaları hakkında siteden faydalanabildiniz mi? 

H.C. Eğitim noktalarından çok fazla haberim yoktu. 
Sadece doğayla ilgili olduğu için dikkatimi çekti.  

S.U. Beklentileriniz nelerdi? 

H.C. Doğayı daha iyi tanımak, daha fazla bilgi sahibi 
olabilmek, uzman kişilerden doğru bilgileri almak. 
Normalde doğada pek fazla bir bilgi sahibi olamıyoruz. 
Çevremizin özelliklerini bilmiyoruz. Bunları uzman 
kişilerden öğrenmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. 

S.U. Beklentilerinize karşılık bulabildiniz mi? Eğitim 
hayatınızda size faydalı olabilecek bilgileri aldınız mı? 

H.C. Evet 

S.U. Neler götüreceksiniz buradan? 

H.C. En önemlisi yeni yerleri görmekti, daha önce 
Isparta’ya hiç gelmemiştim. Yeni yerler gördüm. 
Tanımadığım bitki türlerini ya da görüp de bilmediğim 
bitki türlerini öğrendim. Hayvanlara bakarken bile daha 
önce dikkatli bir şekilde inceleme yapmıyordum. Sadece 
kuş deyip geçiyordum. Kuş türlerini, özelliklerini 
bilmiyordum. Şimdi bunları daha iyi öğrenmiş oldum. 

S.U. Buraya daha önce gelmediğinizi söylediniz. Eğirdir, 
Kovada, Gölcük gibi noktaları beğendiniz mi? Sizi en çok 
etkileyen yer neresi oldu? 

H.C. En çok Eğirdir. Kovada Gölü’ne baktığımız zaman çok 
güzel bir yer ama tesisleri biraz yetersiz, insanlar için 
yetersiz. Doğayı bozmadan tesisler yapılırsa güzelliğini 
daha da artıracağına inanıyorum. 

S.U. Noktalarda yapılan bire bir eğitimlerimiz nasıldı? Bir 
eğitmen olarak yorumlayabilir misiniz? 

H.C. Arazi eğitimleri elbette çok güzeldi. Ayrıca 
sunumlarla görsel olarak da desteklenmesinin eğitime 
katkısı büyüktü.  

S.U. Son olarak, olumlu ya da olumsuz katkı eleştiri ve 
katkılarınız varsa alabilir miyiz? 

H.C. Olumsuzluk olarak şunu söylemek isterim; bir bayan 
olarak kamp yerinde 3 gün duramadım, biraz sıkıntılıydım. 
Uzun yoldan gelip doğrudan kampa geçişimiz beni 
olumsuz etkiledi. 

S.U. Takvim farklı olsaydı, önce otel sonra kamp daha mı 
iyi olurdu? 

H.C. O daha kötü olurdu. Bu şekilde iyi oldu ama biraz 
sıkıntılı oldu. 

S.U. Teşekkür ediyorum. 

 


