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S.U. Öncelikle kendinizi biraz tanıtırsanız sevinirim. 

V.Ç. Vahap ÇELİK, Malatya Doğanşehir'den katılıyorum. 
Doğanşehir Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdürü ve fen 
bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Evliyim 4 çocuk 
babasıyım. 

S.U. Avla ilgili olduğunuzu, bir doğa dostu olduğunuzu 
biliyoruz hocam 

V.Ç. Evet. Bulunduğumuz bölgede ilk defa bir dernek 
kurulu, bunu biz kurduk. Bu derneği kurmaktaki bir 
amacımız bilinçsiz avcılığı engellemek, doğanın korumasını 
sağlamaktı. Dernek bünyesinde avcılara bir eğitim ve 
sonunda da sertifikalarını verdik. Bu eğitimde çevre 
bilgisini dersini bizzat ben verdim. Halen devam ediyorum. 
Buna bağlı olarak da çevremizde tabiatın korunmasına 
yönelik, o günden bu güne  çok büyük değişiklikler oldu. 

S.U. Böyle bir projeye neden katılmak istediniz, size neler 
katacağını düşündünüz? 

V.Ç. Biraz önce de söylediğim gibi her şeyden önce 
doğayı seviyoruz; bir avcı olarak, fen bilgisi öğretmeni 
olarak, her şeyden önce insan olarak doğayı seviyoruz. 
Doğanın bir parçasıyız, dolayısıyla yeni yer göreyim 
istedim. Verdiğimiz çevrebilim derslerinde buradaki tabiat 
anıtı, milli parklar kavramlarını anlatıyoruz. Ama birebir 
burayı görme fırsatımız daha önce olmamıştı. Yerinde 
görüp, doğru bilgiler vermek amacıyla katıldım. Çevreyi 
tanımak, burada bulunan bitki ve hayvan türlerini tanımak 
amacıyla katıldım. 

S.U. Beklediklerinizi bu anlamda bulabildiniz mi? Peki 

V.Ç. Evet. Beklediklerimin hepsi bu programda karşılandı. 
Ben bu programdan fazlasıyla  memnunum. İstediğim her 
şeyi elde ettiğime inanıyorum, en azından yeni bölgeler 
gördüm. Biraz önce söylediğim gibi tabiat parkı, milli park 
gibi kavramları yerinde gördüm. Yaşadığım bölgede 
bulunmayan bitki ve hayvan gördüm. Benim için çok 
verimli geçtiğine inanıyorum. 

S.U. Daha önce bu bölgeye gelmiş miydiniz hocam? 
Akdeniz’e, Isparta’ya ? 

V.Ç. Hiç gelmemiştim. Akdeniz bölgesine geldim ama 
Isparta'ya hiç gelmemiştim. 

V.Ç. Gezdiğimiz noktaların ismini daha önce duymuş 
muydunuz mu? Eğirdir, Gölcük, Yazılı Kanyon....?  

V.Ç. Sadece isim olarak duydum. Yani tabiat parkı, milli 
park kavramlarını verdiğim ders içerisinde olduğu için 
duymuştum. Fakat daha önce buralar hakkında böyle bir 
bilgiye sahip değildim 

S.U. Böyle bir eğitim için sizce bu alanlar uygun muydu? 
Noktaları nasıl buldunuz? 

V.Ç. Çok isabetli bir seçim olmuş bana göre, çünkü su 
zenginliği açısından önemli bir bölgelerdi.   

S.U. Yazılı kanyon… 

V.Ç. Evet yani oraları sadece kitaplarda okuyor, 
duyuyorduk ama görme imkanımız yoktu. Oraları birebir 
gördük, gezdik, dolaştık, bitki çeşitlerini az çok biliyorduk 
fazlasını öğrendik.Fen bilgisi öğretmeni olmam sebebiyle 
çam denildiği zaman bütün gördüğümüz iğne yapraklı 
ağaçları çam olarak ifade ediyorduk. Ama burada en 
azından çamın çok farklı çeşitleri olduğunu gördük. Onlar 
hakkında iyi bir bilgi edindiğimi düşünüyorum. Geldiğim 
yerdeki canlı türleriyle, özellikle kuş türleriyle buradakiler 
birbirinden farklıydı. Ebetteki yaşam alanları; buradaki 
havanın, toprağın, suyun özelliği farklı olacaktır. Bizim 
bulunduğumuz çevreyle buradaki canlı türlerinin 
farklılıklarını gördüm.  

S.U. Peki noktalarda uygulanan eğitim şeklimizi nasıl 
buldunuz? 

V.Ç. Çok mükemmeldi. 

S.U. Ortamında verilen eğitimler… 

V.Ç. Evet mükemmeldi. 

S.U. Akşamları sunumlarla gündüz eğitimleri 
desteklenmeye çalışıldı, bu konudaki görüşleriniziei de 
paylaşır mısınız? 

V.Ç. Her şeyden önce dolu dolu geçti. İlk gün Gölcük 
Tabiat Parkı ile başladık. Oradaki taşları attığımda su 
içersine batmamasının sebebini öğrendim. Yapısı hakkında 
bilgi edindik. Kayaç türleri hakkında doğru düzgün bir 
bilgimiz yoktu, bunları öğrendik. Yazılı kanyon da tarihi 
gelişimle birlikte oranın doğa güzelliğini, bitki çeşitlerini 
gördük. Belki doğada kendi çevremizde de gördüğümüz 
bazı bitkilerin farklı türlerini keşfettik. Bunların hangisinin 
zehirli, hangisinin zehirsiz olabileceğini öğrendik. Bunu 
yanı sıra Gölcük Gölü'nü gezerek, bitki çeşitliğini, hayvan 
çeşitliliği, özellikle kuş çeşitliliğini hakkında güzel 
taraflarını gördük. Kovada Gölü'ndeki kuşları seyrettik. 
Uzun uzun, doya doya seyretme fırsatı buldum. Bunun 
yanı sıra aksamları çok güzel seminerler, eğlence 
programları düzenlendi, her şey dolu dolu, çok güzel 
geçti. Keşke bir hafta ile sınırlı olmasaydı diye 
düşünüyorum. Gerçekten mükemmeldi, yeterlilik açsından 
düşünürsek, ebetteki yeterliydi. Aldığımız bilgi, aldığımız 
eğitim yeterliydi. Bana bir fırsat daha verilse, belki 10, 
belki 20 gün daha kalmak isterdim. Tabi ki yeni yüzler 
tanımak, yeni dostlar edinmek, yeni arkadaşlar bulmak da 
çok güzel, Türkiye’nin her tarafından değişik bölgelerden 
gelen insanları tanımak, oralarda da bir dost edinmek 
açısından ayrıca bir önem teşkil ediyor benim açımdan. 

S.U. Proje adına olumlu,  güzel şeyler söyediniz, teşekkür 
ediyorum. Sizi rahatsız eden olumsuzluklar olduysa bunları 
da duymak isteriz. 

V.Ç. Her şey güzeldi, o yüzden güzel şeyler söyledim. 
Olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmadım. Şunu söylemek 
istiyorum, eğitimi düzenleyen TÜBİTAK'a ve SDÜ Orman 
Fakültesi'nin saygın öğretim elemanlarına sonsuz 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 




