
IDE 
Ispartada Doğa Eğitimi 

 

ISPARTA KORUNAN DOĞAL ALANLARINDA DOĞA EĞİTİMİ PROJESİ 

TÜBİTAK 4004   |   http://ide.sdu.edu.tr 

 

R Ö P O R T A J 

Ogün Çağlayan TÜRKAY & Sırrı BÜYÜKEMRE 
Temmuz 2010 

 

 

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

Sırrı BÜYÜKEMRE: İsmim sırrı BÜYÜKEMRE, Niğde 
Üniversite Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 3. 
sınıf öğrencisiyim. Karamanlıyım  

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

SB: Projeden haberim kendi üniversitemdeki hocam 
sayesinde oldu. Hocam 2 arkadaşımla birlikte bize projeyi 
tavsiye etti ve gitmemizin yararlı olacağını söyledi. Diğer 
arkadaşıma çıkmadı bana çıktı. Döndüğüm zaman ilk iş 
projeyi diğer arkadaşıma tavsiye etmek olacak.  

Isparta’ya önceden hiç gelmedim. Kamp deneyim yok.  

OÇT:   Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

SB: Isparta’ya önceden hiç gelmemiştim. 

OÇT:   Daha önceden bir kamp deneyiminiz odumu? 

SB: Bazen haftasonları balık tutmaya giderim. Orada çadır 
kurup, sadece 1 günlük kalma şeklinde oldu.  

OÇT:   Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz 
neydi? 

SB: İlk olarak, gelmeden önce, Isparta bir kıyı ili olmadığı 
için, kurak bir il olarak düşünmüştüm. Fakat çocukluğumda 
öğrendiğim, Isparta göller yöresidir diye bir kavramda 
aklımda idi. Gelince ise, burada gördüğüm göller, yeşillik beni 
gerçekten etkiledi.  

OÇT:   Genel anlamda doğa eğitimimizi nasıl buldunuz? 

SB: Eğitim gerçekten mükemmeldi. Mükemmel olmasının bir 
sebebi, projede görevli hocaların bize hiçbir zaman ‘hayır’ 
dememesi idi. Hocalarımıza sorduğumuz her soruya anında 
cevap bulduk. Bu çok güzeldi.  

OÇT:   Ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

SB: Kesinlikle Isparta’nın tanıtımını okulumda yapacağım. 
Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz.  

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

SB: Eğitim noktaları arasında olmazsa olmaz diyebileceğim 
hiçbir yer olmadı. Çünkü tüm eğitim noktaları doğa eğitimi 
için mükemmel seçilmişti. Aynı zamanda, görmediğim diğer 
doğal alanlar için ise bir gün mutlaka ailemle buraya 
geleceğim. Yani, bu eğitimin kesinlikle verimli olduğunu 
düşünüyorum. 

OÇT:   Buradan giderken yanınızda hangi bilgileri 
götürüyorsunuz? 

SB: Buradan giderken, bir kere Fen bilgisi dersinin mutlaka 
doğada görerek öğretilmesi gerektiğini anladım. Çünkü biz bu 
eğitimde her şeyi görerek öğrendik. Örneğin bir ağacın dibine 
gittik. Bu ağacın Karaçam olduğunu, özeliklerini direk ona 
dokunarak öğrendik. Yani öğrendiğim tüm bu bilgileri bundan 
sonraki hayatımda kullanacağım.  

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

SB: Tek önerim, ben buraya gelmeden önce Isparta’yı 
tanımadığımı anladım. Zira, Türkiye’de de yeterince 
tanınmadığını düşünüyorum. Sizden isteğim bu eğitimin daha 
sürekli olması ve daha çok katılımcıya ulaştırılması ve daha 
çok kişinin Isparta’da buluşturulması olacaktır.  

 


