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Ogün Çağlayan TÜRKAY: Hocam hoş geldiniz, bize 
kendinizi tanıtır mısınız?  

İsmail BALOĞLU: İsmim İsmail BALOĞLU. Denizli 
Tavaslıyım. Yalova Çınarcık Koruköy İlköğretim Okulunda 
görev yapıyorum. Sınıf öğretmeniyim aynı zamanda izci 
lideriyim. 

OÇT:    Bu projeyi nereden duydunuz? Neden gelme ihtiyacı 
hissettiniz? 

İB: Projeden internet aracılığı ile haberim oldu, diğer 
üniversitelerin projelerini araştırırken SDÜ’nün hazırlamış 
olduğu projeyi gördüm ve bu şekilde haberdar oldum. 

OÇT:   Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

İB: Isparta’ya daha önce askerde iken gelmiştim. 

OÇT:   Daha önceden bir kamp deneyiminiz odumu? 

İB: İzci lideri olduğum için daha önceden kamp maceram var, 
sık sık kamplarda kalıyorum. 

OÇT:   Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz ne 
yöndeydi? 

İB: Doğayı daha iyi tanımak doğa ve ekoloji ile ilgisini daha 
iyi anlamak, öğrencilerime faydalı olabilmek için yeni bilgiler 
öğrenmek, yeni insanlar, bilim adamları ile tanışmaktı. 

OÇT:   Genel anlamda doğa eğitimimizi nasıl buldunuz? 

İB: Gayet iyi bir eğitimdi. Özellikle uygulamalı olması bizim 
açımızdan daha iyi oldu. Teorik bilgiler insanları sıkabiliyor ve 
akılda çok kalıcı olmuyor. Çok gezen mi bilir çok okuyan mı 
bilir ilkesi burada etken oldu. Çok gezdiğimiz ve uygulamalı 
eğitim yaptığımız için gayet yararlı oldu. 

OÇT:   Ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

İB: Yok. 

OÇT:   Eğitim alanlarımız arasında en çok hoşunuza gider yer 
ve burası olmasaydı diyebileceğiniz bir eğitim noktamız var mı 
sizce? 

İB: Beni en çok etkileyen yer Yazılı Kanyon oldu. Ayrıca 
yaban keçisi gözlemleri de bizim için bulunmaz bir fırsattı. 
Olmasaydı diyebileceğim yer Eğirdir Akpınar’dı. Orada sadece 
Eğirdir’i tanımış olduk. Onun yerine doğa ile iç içe daha farklı 
bir yer olabilirdi diye düşünüyorum. 

OÇT:   Buradan giderken yanınızda hangi bilgileri 
götürüyorsunuz? 

İB: Buradan giderken yanımda çok şey götürüyorum. Zaten 
eğitim benim için çok etkili oldu. Özellikle eğitim anlamında 
kendime yeni şeyler kattığıma inanıyorum. Daha öncede 
belirttiğim gibi izci lideri olduğum için doğa ile iç içeyiz. 
Burada öğrendiğim bilgileri pratikte uygulama fırsatım olacak. 
Doğayı daha iyi tanımış oldum bu şekilde. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

İB: Önerim şu olabilir. Katılımcı sayısının her dönemde daha 
fazla arttırılması olabilir. Daha fazla reklâm yapılıp daha fazla 
kişiye ulaşılması olabilir. Herhangi bir eleştirim yok 

 


