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ANKET ÖRNEĞİ 

 

1-) Eğitim projesine hangi dönemde katıldınız?  (Katıldığınız döneme X koyunuz) 
IDE I, 

Temmuz 

Dönemi 

IDE I, 

Eylül 

Dönemi 

IDE I, 

Şubat 

Dönemi 

IDE II, 

Mayıs 

Dönemi 

IDE II, 

Haziran 

Dönemi   

IDE II, 

Ağustos 

Dönemi 

IDE II, 

Ekim 

Dönemi   

IDE-III, 

Temmuz 

dönemi 

IDE-III, 

Ağustos 

Dönemi 

IDE-III, 

Eylül 

Dönemi 

IDE-III, 

Ekim 

Dönemi 

 

 

        X  

 

2-)Mesleki konumunuzu tanımlayınız (Uygun seçeneğe X koyunuz) 
Öğrenciliğim devam 

ediyor 

Öğretmenim ama 

henüz göreve 

atanmadım ve kısmi 

zamanlı da olsa eğitim 

faaliyetlerine henüz 

katılımım yok 

Henüz atanmadım ama 

kısmi zamanlı olarak 

eğitim faaliyetlerine 

katılıyorum 

Okullarda öğretmen 

olarak görev 

yapıyorum 

Okulumda 

yöneticiyim 

(Belirtiniz) 

X     

 

3) Branşınızı yazınız? Biyoloji Bölümü Botanik Anabilimdalı 

 

4) Proje katılımcıları ve personeli ile olan iletişiminiz devam ediyor mu?  

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
 Evet bir çoğu ile iletişimim 

devam ediyor 

Evet ama çok azıyla 

iletişimim devam ediyor 

Hayır 

Proje 

personeli/eğitmenleriyle  

X   

Projeye katıldığım 

dönemdeki arkadaşlarımla 

X   

Diğer dönem 

katılımcılarıyla 

 X  

 

5) Proje ağ sayfasını (web sitesini) takip edebiliyor musunuz?  

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
Evet haftada bir Evet ayda bir Evet düzensiz olarak Hayır 

    

 

6) Katılımcılar ve proje personeli ile tekrar bir araya gelmek ister misiniz?  

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
 Evet  Hayır 

X   

 

7) Projenin ardından doğa eğitimi veya doğa ile ilgili herhangi bir etkinliğe katıldınız mı? 

(Uygun seçenek/seçeneklere  X koyunuz) 
Evet   kişisel gelişimime 

yönelik (Belirtiniz) 

Evet öğrencilerime yönelik  Evet topluma yönelik  Hayır 

X Arazi alanında    

 

8) Projenin ardından doğa eğitimi veya doğa ile ilgili herhangi bir etkinlik düzenlenmesine 

katkı sağlayabildiniz mi? (Uygun seçenek/seçeneklere  X koyunuz) 
Evet öğrencilerime yönelik  Evet topluma yönelik  Hayır 

X   

 

9) Proje kapsamında edindiğiniz bilgi, doküman, örnek materyal, vb. derslerinizde ya da 

eğitim çalışmalarınızda kullanıyor musunuz? (Uygun seçeneğe X koyunuz) 
 Evet  Hayır 

X  
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10) Proje kapsamında edindiğiniz bilgi, deneyim ve materyalleri meslektaşlarınızla 

paylaştınız mı/ paylaşabiliyor musunuz? (Uygun seçeneğe  X koyunuz) 
 Evet  Hayır 

X  

 

11) Proje sonrası doğaya olan bakışınız da değişiklikler oldu mu?  

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
Evet  Hayır  Kararsızım 

X   

 

12) Proje sonrası Yörenizdeki veya başka bir yerdeki korunan alana ziyarette bulundunuz 

mu? (Uygun seçeneğe  X koyunuz) 
Evet Hayır 

X  

 

13) Milli parklar, tabiata parkları, vb korunan alanların eğitim proje ve kursları için diğer 

alanlara göre daha avantajlı olduğu görüşüne katılır mısınız. 

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
Evet Hayır 

X  

 

14) Eğitim alanlarımız içerisinde unutamadığınız ve fırsat bulduğunuzda tekrar ziyaret 

etmek istediğiniz yerler var mı? (Uygun seçeneğe  X koyunuz) 
Evet (Belirtiniz) Hayır 

X Gölcük Tabiat Parkı  

 

15) Arkadaşlarınıza eğitim alanlarımızı görmeleri konusunda tavsiyeniz oldu mu? 

(Uygun seçeneğe X koyunuz) 
Evet (Belirtiniz) Hayır 

X özellikle Gölcük TP. Ve Yazılı Kanyon TP. Konusunda önerilerde bulundum.  

 

16)Doğa eğitim kurslarını arkadaşlarınıza/meslektaşlarınıza/öğrencilerinize tavsiye ediyor 

musunuz? (Uygun seçeneğe  X koyunuz) 
Evet Hayır 

X  

 

17) Sizin tavsiyeleriniz sayesinde bir arkadaşınızın/öğrencinizin, vb. herhangi bir doğa 

eğitim programına katılımı oldu mu? (Uygun seçenek/seçeneklere  X koyunuz) 
Evet Hayır Bilmiyorum 

X   

 

18) Proje kapsamında yapmış olduğunuz drama/oyun gibi etkinliklerden bazılarını 

öğrencilerizle birlikte yapabildiniz mi? 
Evet Hayır 

  

 

19) Sizce ülkemizde doğa konusunda yeterli eğitim veriliyor mu? 
Evet Hayır Bilmiyorum 

  X 

 

20) Görüş ve önerileriniz (varsa) belirtiniz……………………………………… 

Verilen eğitim ve çalışmalar gayet güzel. Eğer proje kapsamında maddi destek uygun 

olabilecekse eğer Özellikle Yenişarbademli İlçesi sınırları içerisindeki Dedegöl(Dedegül) Dağı, 

Zindan Mağarası ve Pınarbaşı vb. yerlerinden proje planında yer almasını ve çadır kamplarının 
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tek istasyon değil de birkaç istasyon bölge de kurulması doğayla iç içe olabilme adına büyük bir 

üstünlük sağlayacağını düşünmekteyim. Ayrıca öneriden ziyade verilen eğitim, misafirperverlik, 

danışman ve eğitmenlerin kursiyerlere olan saygı, sevgi ve hoşgörüsü bende büyük ve güzel bir 

duygu bıraktı. Projenin yapım ve uygulanması dahilinde çalışan, görüş bildiren, öneri sunan 

herkese, eğitimci ve danışmanlara teşekkürü bir borç bilir ve daha nice güzel eğitim projelerinin 

yürürlüğe koyulmasını temenni ederim iyi çalışmalar dilerim.. Hasan Çulhacı Elektronik  Posta 

Adresim: hasanculhaci07@gmail.com saygılarla.. 

 

Vermiş olduğunuz samimi cevaplar için teşekkürler.  Selam, sevgi ve saygılarımızla.. 

mailto:hasanculhaci07@gmail.com

