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E.G. Hocam hoş geldiniz, bize kendinizi tanıtır mısınız? 

U.S. Ben UFUK SÖZCÜ, coğrafya öğretmeniyim, 
Çankırı’da görev yapıyorum. 

E.G. Bu projeyi nereden duydunuz? Neden gelme ihtiyacı 
hissettiniz? 

U.S. Öğretmen arkadaşlarımın tavsiyesiyle duydum. Doğa 
eğitimi denilince malum coğrafya öğretmeni olduğum için 
ilgimi çekti. Doğayla baş başa olmak, bir şeyler 
öğrenebilmek, işten anlayan uzman kişilerle birlikte doğru 
bilgileri öğrenmek amacıyla burayı tercih ettim. 
Şanslıymışım ki seçilerek geldik. 

E.G. Peki gelmeden önceki doğa bilgilerinizle buradaki 
öğrendikleriniz arasında bir fark oluştu mu? 

U.S. Öncelikle görmediğim yerleri gördüm, edindiğim 
bilgilerle elbette farklılık oluştu. Az çok teorik bilgilerimiz 
vardı ama göremediğimiz için bu bilgileri pratiğe 
dönüştüremediğimiz taraflar vardı. 

İşin yaban hayatı ve kuş türleriyle ilgili olan kısmı en çok 
bilgilendiğim konu oldu. Bu konuda hemen hemen hiç bir 
bilgim yoktu. 

Mesela, her kuşa serçe diyebilirdim, güvercin diyebilirdim. 
O tarz bilindik şeyleri söylerdim. Ama bu sayede kuş 
türleri hakkında önemli bir bilgi sahibi oldum. Bu yörelere 
has bazı endemik türleri görme şansım oldu. İsim olarak 
biliyordum, branşım olarak az çok görme şansım oldu. 

E.G. Gelmeden önce web sayfamızı incelemiş miydiniz? 

U.S. Evet incelemiştim. 

E.G. İncelediyseniz nereleri ilginizi daha çok çekti? 

U.S. Aslında neredeyse her sayfayı inceledim. 
Fotoğraflardan, katılan hocaların yorumlarına, neler 
kattığına dair, neler yapacağımıza, eğitim programlarını 
inceledim. Mesela, örnekler var ilginç olan, "suda 
yüzebilen taş gördünüz mü?" gibi ilginç örnekler var. 
Genel olarak hepsini inceledim. 

E.G. Gördüklerinizden sonra, şunu da siteye koysanız iyi 
olur diyebileceğiniz şeyler var mı? 

U.S. Fotoğraf olarak mı? Başlık ya da bilgi olarak mı? 

E.G. Bilgi, fotoğraf, gibi… Şunlara daha çok ağırlık 
verilebilir, daha çok ilgi çekebilir gibi…  

U.S. Aslında gayet ilgi çekici. O konuda biraz ayrıntılı 
düşünmem gerekebilir. Fotoğraflar, orada yapılan 
etkinlikler gayet ilgi çekici. Şu an için o konuda bir fikrim 
yok. 

E.G. Projede kamp kısmından memnun kaldınız mı? 
Kampın daha uzun olması veya daha kısa olması, hiç 
olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

U.S. Sonuçta doğa eğitimi olduğu için kamp kısmının 
olması gerekir. 3 gün olmayabilir hani 2 günlük bir kamp 
olabilirdi, 3 gün bence fazla. 

E.G. Gidilen noktaları nasıl buldunuz hocam? Daha önce 
gelmiş miydiniz? 

U.S. Hayır. Yani, sadece Akdeniz bölgesinde seyahat 
ederken yol üzerinden geçtik. Yol üstü olduğu için 
Antalya'ya giderken geçmiştik. Yoksa Isparta'da durup 
gezmemiştik. 

E.G. Eğirdir'i, Kovada'yı, Gölcük'ü, Yazılı Kanyon’u görüp 
dolaştık. Sizce gidilen bu noktalar nasıl, bunları nasıl 
değerlendirirsiniz? 

U.S. Kesinlikle ilgi çekici. Sonuçta Isparta gibi Göller 
Yöresi’nde bulunan yerlerde Eğirdir, Kovada gibi hem milli 
park özelliği gösteren, yörenin ekonomisi olsun, bitki ve 
hayvan türleri açısından en zengin kısmını oluşturan 
yerlerde gezmek önemli.  

E.G. Üniversite ilgili bir fikir edinebildiniz mi? Süleyman 
Demirel Üniversitesi'ni nasıl buldunuz? 

U.S. 15 yıllık bir mazisi olan bir üniversite. Gayet geniş bir 
alana kurulmuş, tam kampus görünümüne sahip. En güzel 
yönlerinden biri binalar yeni, dizaynı güzel, öğrenciler 
uygun kantini ve yemekhanesiyle v.b. gayet güzel bir 
üniversite havası var. 

E.G. Proje için gidilmemesi gereken bir yer ya da "burası 
mutlaka görülmesi gereken bir yer" dediğiniz bir yer oldu 
mu?  

U.S. Yazılı kanyon ve Zindan mağarası mutlaka gidilmesi 
gereken yerlerdi. Çok iyi oldu, çok iyi yerlerdi. 
Gidilmemesi gereken yerse bana göre yok. 

E.G. Son olarak, projeyle ilgili, eğitimin daha iyi olması 
için önerileriniz var mı? 

U.S. "Coğrafyacı" kimliğiyle düşünecek olursak; coğrafya 
bilgilerine ağırlık verilmesi daha iyi olur. Mağara ve 
kanyonları gezerken o yörenin coğrafik bilgilerini bir 
coğrafyacıdan almamız daha iyi olabilirdi. 

E.G. Teşekkür ederim. 

 

 

 


