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Projenin amacı; insanların yaşadıkları çevrenin ne kadar farkında

olduklarının araştırılmasıdır.
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En az tanıdığımız, yaşadığımız kenttir. Oysa mahallemiz dışındaki

yerleri de, şehrimizin önemli mekânlarını, tarihi yerlerini, kutsal

mekânlarını tanımalı, bilmeliyiz.(i) Bu sebeple, Çorlu’da oturan her yaş

grubundan insana, Atatürk Meydanındaki at heykelinin (gerçekte böyle

bir heykel yoktur) hangi ayağının havada olduğunu sorduk. İnsanların

olmayan bir heykelle ilgili verdikleri cevaplara göre de yaşadıkları

çevreye olan farkındalıkları belirlemeye çalıştık.

Anket sonuçları SPSS programında, uzman kişiler tarafından

değerlendirilmiştir.

‘’Çorlu’yu biliyor musunuz?’’ sorusuna katılımcıların tamamı, 

EVET cevabı vermiştir

Araştırmaya katılan 100 kişinin yaş ortalaması 9 – 67 arasında 

değişmektedir. Örneklemin ortalaması ( ҧ𝑥= 26,94’dür). 

‘’ Ne kadar süredir Çorlu’da yaşıyorsunuz?’’ sorusuna 

katılımcılar, 1 yıl ile 44 yıl arasında değişen cevaplar vermişlerdir. 

Örneklemin ortalaması ( ҧ𝑥= 12,32 yıldır).

Çorlu Heykel Meydanı’ndaki ’’Atatürk’ün atının hangi ayağı

havadadır?’’ sorusuna katılımcıların %41’i ‘’sol ayak’’; %35’i ‘’sağ

ayak’’ cevabını vermiştir. ’’Bilmiyorum.’’ cevabını verenlerin oranı

%3’dür. Bu sonuçlara göre, gerçekte böyle bir heykelin olmadığını

bilerek, ‘’At heykeli yoktur.’’ cevabını verenlerin oranı %21’ dir. Bu

sonuçlar da gösteriyor ki aslında yaşadığımız çevrenin pek farkında

değiliz. Belki de bakıyoruz ama görmüyoruz.

İnsanların yaşadıkları çevreyi tanıması ve bunu daha iyi

algılayabilmeleri için genel coğrafya, çevre ve ekoloji bilgileri

verilebilir. Yaşanılan çevreye farkındalığın artması için, şehrin

ayrıntılı tanıtımı yapılabilir. Ve böylelikle turizme de katkı sağlanmış

olur.

Günümüz Türkiye'sinde kültürel mirasımıza sahip çıkmak;

doğal, arkeolojik, tarihsel, sanatsal ve kültürel bütünlük içinde bu

mirası koruyarak, onu gelecek kuşaklara aktarmak, bu güzel ülkeyi,

bu güzel ülkenin harika beldelerini sevenlerin en önde gelen

amaçları olmalıdır.(ii)

(i) http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/dogan-hizlan/yasadigimiz-

kentin-dununu-ve-bugununu-tanimak-40063508

(ii) https://indigodergisi.com/2016/07/tarih-ve-kulturun-bulustugu-

sehir-kapadokya/

Araştırmamızda, veri ve bilgilere ulaşmak için yüz yüze anket

yöntemi kullanılmıştır. Araştırma anketi, 27 Şubat 2018 ve 10 Mart 2018

tarihleri arasında yapılmıştır. Çorlu’da yaşayan 100 kişi gelişigüzel

örnekleme yoluyla seçilmiştir.

Hipotez:

Yaşadığımız çevreyi tanımıyoruz..
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