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

Çağrı BAYIR: İsmim Çağrı BAYIR. Aslen Tekirdağlıyım ama 
buraya Denizliden katılıyorum. Ordu İkizli yoluna köyünde Fen 
Bilgisi öğretmenliği yapıyorum; daha başlayalı 11 gün oldu. 

OÇT:    Projeden nasıl haberiniz oldu? 

ÇB: Projeyi arkadaşımdan öğrendim. Doğa ile ilgili olduğu için 
başvuru yaptım. İnternet sitesine girdim. Tanıtım güzel 
yapılmış, internette dolaşmam kolay oldu. 

OÇT:   Isparta’ ya daha önce gelmiş miydiniz? 

ÇB: Burdur da 9 yıl kaldım, o süre için de birkaç kez geldim. 

Ama ben Isparta’nın şehir merkezine gelmiştim. Isparta’nın 
doğasının bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum.  

OÇT:   SDÜ’yü daha önce gezmiş miydiniz? 

ÇB: Benim gezdiğim yıllarda binaları tam olarak 
tamamlanmamıştı. Şu haliyle çok güzel okunabilecek halde 
olduğunu düşünüyorum. 

OÇT:   Daha önceden bir çadır kampı maceranız var mıydı? 

ÇB: Lise hazırlıkta izciydim. Orda bir kamp kurmuştuk 1 gece 
kalmıştık. Orda yaşadığım anılar kampta tekrar canlandı. 
Kamp çok güzeldi. 

OÇT:   Doğa kampına katılmadan önceki beklentileriniz 
nelerdi? 

ÇB: Adından doğayla ilgili bir şeyler öğreneceğimizi ve doğayı 
daha yakından tanıyacağımızı bekliyordum. Şehir hayatı 
yaşayınca doğadan uzak kalıyoruz. Doğa kampı güzel oldu 
verimli geçti. 

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

ÇB: Hepsi de çok güzeldi tüm eğitim alanlarını çok beğendim. 
Gölcüğün manzarasını çok beğendim. Yazılı kanyon dikkat 
çekiciydi. 

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

ÇB: Doğa eğitimi çok verimliydi. Burada gördüğümüz 
bitkilerin ve kuşların çeşitleriyle ilgilenmiştik. Bu çeşitliliğin 
sebepleri veya o çeşitliliği nasıl görebildiğimiz ile ilgili bilgi 
edindik. Biz doğaya baktığımızda bilinçsizce bakıyormuşuz. 
Eğitimde öğrendiklerimizle doğaya bakış açımız değişti. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

ÇB: Kovada da dikkatimi çeken bir olay oldu. Tabela ile 
gösterdiği bitkinin bazen aynı olmamasıydı. Sanırım bu bitki 
kurumuş olabilir. Kovada da kuleye önem verilmiş, yaban 
hayatı hayvanlarını sanırım saat uygun olmadığı için 
göremedik. 

 


