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

Ayşe ENGİN: Ben Ayşe ENGİN, Hacettepe Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. 

OÇT:  Projeden nasıl haberiniz oldu? 

AE: Projeyi bir arkadaşım sayesinde öğrendim. Okulda 
Hacettepe Kuş Gözlem Topluluğundayım. Oradaki bir iki 
arkadaşım mail atmış; ben de başvuru yaptım kabul edildim. 

OÇT:  Proje hakkında bilgi sahibi olurken web adresimizi 
kullandınız mı? 

AE: İnternet sitesine baktım. Tek tek programa baktım. 

Kimler varmış uzmanlar var mı diye internet sitesinden 
baktım. Projede uzmanlar olduğu için ve eğitimler Milli 
parklarda geçtiği için başvurmaya karar verdim. 

OÇT:  Isparta’ ya daha önce gelmiş miydiniz? 

AE: Hayır 

OÇT:  Daha önce bir kamp deneyiminiz oldu mu? 

AE: Hayır 

OÇT:  Doğa kampına katılmadan önceki beklentileriniz 
nelerdi? 

AE:  Biyoloji bölümün de olduğum için daha çok kuş gözlemi 
yapacağımızı düşünmüştüm o yüzden başvuru yaptım. Burada 
bütünü görebileceğimizi fark ettim. Alanların coğrafik ve 

jeolojik yapılarını da inceledik. Farklı alanlar hakkında bilgi 
sahibi oldum. Gelmeden önce biraz tedirgindim aslında. Sonra 
buraya gelip uzmanlarla birlikte konuşup rahatça her şeyi 
öğrenince mutlu oldum. 

OÇT:  Doğa eğitimini nasıl buldunuz? 

AE: Eğitim güzeldi. Sadece bence tek sorun uzmanlarımızın 
farkında olmadan aynı konuları tekrar anlatmasıydı. Eğitim tek 
bir alana yönelik değildi. Bütün alanlarla ilgili bilgimiz oldu. 
Farklı bilgiler edinip ekolojik olarak çevreye nasıl bakmamız 
gerektiğini öğrendik. 

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

AE: Yazılı kanyon çok güzeldi. Hepsi çok güzeldi. 

OÇT:  Sonuç olarak verimli olduğunu düşünüyor musun ve 
buradan giderken yanınızda götüreceğiniz bilgiler oldu mu? 

AE: Verimli olduğunu düşünüyordum. Daha önce de kuş 
gözlemine gidiyordum. Ama r fark ettim ki o zamanla tek bir 
şeylere odaklanıyormuşum. Şimdi hepsini aynı anda bir bütün 
olarak bakmayı ve düşünmeyi öğrendim. Ekolojisini, bitkisini, 
hayvanını, jeolojisini bir bütün olarak görmeyi öğrendim. 

OÇT:  Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

AE: Önerim yok genel olarak çok iyiydi. 

 


