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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Hocam öncelikle hoş geldiniz 
projemize kendinize bize kısaca tanıtır mısınız? 

Umut ÇİVRİLOĞLU: Adım Umut CEVİROĞLU Mardin 

Nusaybin’de teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak 
çalışıyorum. Beşinci yılım. Çevre gönüllüsüyüm ama maalesef 
kendi çapımızda çevre gönüllüsüyüz. Bu eğitime katılmak 
amacım doğayı yakından tanımak.  

ETU: Nereden duydunuz hocam bu etkinliği? 

UÇ: Yazın katıldığım izci eğitim kampında arkadaşım 
sayesinde bilgim oldu. Katılım için pek bilgimiz yoktu ama 
internetteki siteden gerekli bilgiye sahip oldum. Daha sonra 
formu doldurduk ve kabul edildik.  

ETU: İnternet sitemizi nasıl buldunuz? 

UÇ: İnternet sitenizden bilgi sahibi olduk, Ama asıl şu an hem 
sitilinizi, hem ekibinizi hem de eğitimini çok iyi anladık ve 
herkese önereceğiz. 

ETU: doğaya bakış açınızla önceki bu eğitimden sonraki bakış 
açınız arasında bir fark meydana geldi mi sizce? 

UÇ: Tabi ki daha önceden söylediğim gibi doğayı seviyoruz 
ama hep söylemde kalıyor. Doğa için ne yapıyoruz veya neyin 
farkındayız? Ama bu eğitim bu altı günlük koca dünyada bizim 
bilgimizin çok dışında doğanın en az bizim kadar canlı 
olduğunu, bizim gibi bir biyolojik dengesi olduğunu ve 
insandan eksiği değil aksine fazlası olduğunu çok iyi fark 
ettim.  Yani doğaya bakış açımda değişim kelimesinin çok 
hafif kalacağını sanıyorum. Değişim kelimesi ifade etmeye 
yetmiyor. Altı günde benim dünyamda ciddi anlamda çok 
değişim oldu ve bunun yeterli olmadığının farkındayım.  

ETU: Kazanımınız ne oldu? 

UÇ: Kazanım tabiî ki farkındalık neyin farkındalığı diye 
sorarsanız. Bizim aklımıza sadece kurban bayramında gelen 
bir keçinin doğadaki yabanisinin davranışlarını, bitkilerin 
çeşitliliğini, endemik bitkilerin varlığını doğal güzelliklerimizi, 
Isparta’nın içinde barındırdığı doğal güzellikleri, kuşların 
uçuşlarını, çadır kampında yaşadığımız o güzellikleri ve bunun 
gibi birçok etkenle doğanın en değerli varlık olduğunun 
farkına vardım.  

ETU: Gezdiğimiz alanlar içerisinde en çok beğendiğiniz yer 
hangisiydi?  

UÇ: Yazılı kanyondu. Şöyle vurgulamak istiyorum Yazılı 
kanyondaki en önemli değer benim acımdan orada bir tarihin 
yatmış olmasıydı. Kral yolunun oradan geçmesi, Yazılı kayanın 
olması ve yapısı, içinde bulundurduğu canlılar ve ülkemiz için 

önemli olan iki endemik bitkinin varlığı beni çok etkiledi.  

ETU: Eğitim boyunca etkinlik için keşke burayı da gezseydik 
dediğiniz bir alan var mı?  

UÇ: İnanın biz dünyayı görebildiğimiz kadar tanıyoruz. Bu 
şekilde Isparta’yı tanımış olduk. Bu ve bunun gibi projeler 
sayesinde birçok yeri tanıyacağız. Bundan önce Isparta 
hakkında bir bilgim yoktu; ama inanın bana artık en iyi 
bildiğim yer Isparta.  

ETU:  Projemizle ilgili herhangi bir öneriniz olabilir mi?  

UÇ: Öneriden ziyade bu projenin çok başarılı olduğunu tüm 

samimiyetimle söyleyebilirim.  Başarısı şurada, müthiş bir ekip 
ve bu ekip kendi içerisinde çok güzel bir uyum içerisinde. 
Herkes aynı zamanda profesyonel ve herkes aynı zamanda 
amatör. Bütün katılımcılar eğitimci hocalarımızı yakından 
gözlemledik. Onların o birlikteliği ve fedakârlıklarının bizlere 
çok iyi yansıdığını düşünüyorum. Projede bu anlamda her şey 
yolundaydı. Ama biraz drama eğitimleri arttırılabilir. Onun 
haricinde her şey yerli yerindeydi.  

ETU: Peki projemizi tavsiye etmeyi düşünüyor musunuz?  

UÇ: Tavsiye sözü çok basit kalır. Tavsiye değil bu konuda bir 
gönüllü olarak bu projeyi ülkedeki gelecek, kardeşlik ve huzur 
adına çok önemli görüyorum. Bunu görmek bu farkı fark 
etmek gerekli. Neden diye soracak olursanız buraya gelip de 
bu doğayla bu insanlarla tanışmak kültür alışverişinde 
bulunmak bir şeyler paylaşmak inanın birçok siyasi ve kültürel 
olayın yapamadığı şeyleri yapmıştır benim gözümde.  

ETU: Yani söylediklerinize göre bu projenin devam etmesi 
gerekiyor doğrumu?  

UÇ: Kesinlikle devam etmeli diyorum çünkü doğa sevgisi tabiî 
ki, tabiat parkları tabiî ki ama, bunun ötesinde çok farklı bir 
anlamı var. Ülkenin gelecek nesillerini yetiştiren biz 
öğretmenler bu eğitimden çok etkiler aldık. Hayır demeden 
evet demenin anlamını öğrendik. Hayır demeden eğitmenin 
farkına vardık. Yani kesinlikle ve kesinlikle devam ettirilmesi 

gerekli. 

ETU: Çok teşekkür ediyoruz hocam. 

 


