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Yasin ÜNAL: Hocam öncelikle hoş geldiniz projemize, 
kendinize bize kısaca tanıtır mısınız? 

Gökçen TURAN: Coğrafya öğretmeniyim. Zonguldaklıyım ve 

Zonguldak’ta görev yapıyorum. 

YÜ: Projemizden nasıl haberdar oldunuz? 

GT: Coğrafya öğretmeni olduğum için bu tür etkinlikleri 
elimizden geldiği kadar takip etmeye çalışıyoruz. Bu 
etkinlikten ise arkadaşım sayesinde haberim oldu. O 
incelemiş, bana link olarak gönderdi; ben de inceledim. Sonra 
başvuru yaptık. Haberimiz ve başvurmamız bu şekilde oldu. 

YÜ: İnternet sitemizi incele fırsatınız oldu mu? 

GT: Evet inceledim. Daha önceki yıllarda yapmış olduğunuz 
IDE eğitimlerinin fotoğraflarını gördüm. Çalışmalarınızı 
gördüm bu şekilde inceledim. 

YÜ: Projeye gelmeden önce ne tür beklentileriniz vardı? 

GT: Buraya gelirken kesinlikle dinlenmek ya da tatil amaçlı 
gelmedim. Üniversite yıllarımızda bu tür arazi gezilerini 
eğitmenlerimizle beraber yapardık. Onların özlemi ve bir 
şeyler öğrenebilmek için biz buraya geldik. Hevesle geldik ve 
beklentilerimizin de büyük bir kısmını karşıladı program.  

YÜ: Proje boyunca hangi etkinlik ya da alanlar sizi daha fazla 
etkiledi? 

GT: Birçok bilim dalını içerisinde bulundurması beni çok 
etkiledi. Araziye gittiğimiz zaman jeolojiden, florası ve 
faunasına kadar her yönüyle görme şansımız oldu. Bir yere 

baktığımız zaman artık daha bilinçli bakar duruma geldik. 
Başlangıçtaki halimiz ile program sonundaki halimiz arasında 
çok fazla fark olduğunu düşünüyorum. Beklentilerimin daha 
da fazlasını karşıladı.  

YÜ:  Projemiz hakkında önerileriniz ya da eleştirileriniz var 
mı? 

GT: Coğrafya ile ilgili bir eğitmenin olması daha da bir artı 
kazandırır diye düşünüyorum. Ben Senirkent’i görmek 
isterdim. Çünkü en büyük çamur akıntısı burada oldu. Keşke 
orayı görebilme şansımız olsaydı. Olumlu olarak çok fazla şey 
söyleyebilirim. Örnek verecek olursak benim böyle bir alanı 
kendi başıma bilinçli şekilde gezme şansım olmazdı. Yaban 
hayatının farkına vardım. Yaban keçisini gözlemledik ve ona 
hayran kaldım; çok büyük ve güzel bir gözlemdi tavsiye 
ediyorum ancak. Ayrıca Orman Fakültesi hakkında farklı bir 
bakış açısı kazandım.  Eğitim çok güzeldi ve olumlu yönleri 
anlatmakla bitmez.  

YÜ: Burada kazandığınız bilgileri nasıl ve nerede kullanmayı 
düşünüyorsunuz?  

GT: Yaban hayvanlarını fotoğraflamak çok zor ama o konuda 
sizden faydalanmak istiyorum. Gezi alanlarından elde ettiğim 
floraya ait fotoğrafları öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. 
Doğa bilinci kazandırmak çok önemli diye düşünüyorum. 
Korunan alanları gezdik bu alanların korunması yasalarla 
olacak bir şey değil. Bunu önlemek için en güçlü gurubuz 
öğretmenler olarak. Bu açıdan öğrencilerimize koruma bilinci 
ve coğrafi bakış açısı kazandırmayı düşünüyorum. Bu konuda 
buradan aldığım faydalı bilgileri orada kullanacağım. 

 


