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

Çağdaş ÇARKÇI: Çağdaş ÇARKÇI Isparta’dan katılıyorum. 
İzmir Dokuz Eylül Üniversite’si Coğrafya Bölümü öğrencisiyim, 
2. sınıfa geçtim. 

OÇT:    Projeden nasıl haberiniz oldu? 

ÇÇ: Eğitim de yer alan bir rehber arkadaş haber verdi. Daha 
sonra internetten araştırdım. Daha önce bu tür eğitimler 
olduğunu biliyordum. Rehber arkadaşın tavsiyesi üzerine 
katıldım. 

OÇT:   Daha önceden bir çadır kampı maceranız var mıydı? 

ÇÇ: Üniversite de Yazılı kanyona gitmiştik. Yalnız 1 gece 
kaldık. Başka bir çadır maceram olmadı. 

OÇT:   Doğa kampına katılmadan önceki beklentileriniz 
nelerdi?  

ÇÇ: Doğayı yakından tanımak ve uzmanların gözüyle var olan 
bilgilerimi doğrulamaktı. Coğrafya öğretmenliğini okurken çam 
türlerini öğrendim. Eğitim öncesinde ise, doğaya çıktığımda 
bilemediğim tüm çam türlerine Kızılçam diyordum. Eğitimle 
birlikte farklarını daha iyi öğrendim. 

OÇT:   Doğa eğitimini nasıl buldunuz? Ek olarak söylemek 

istediğiniz bir şey var mı? 

ÇÇ: Eğitim genel olarak benim gözüm de çok iyiydi. Doğa için 
çok yönlü bir eğitimdi. Doğayı bir bütün bir sistem olarak 

düşündüğümüzde sistemin her bir parçası için ayrı bir etkinlik 
düzenlenmişti. Bu açıdan eğitimi çok uygun buldum. Ayrıca 
doğada direkt gözlem imkanı vardı ve bu kalıcı öğrenmeler 
için çok iyi oldu. 

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

ÇÇ: Öncelikle Yazılı kanyon benim fiziki coğrafyaya karşı 
merakım var. Yazılı kanyonda da fiziki coğrafya üzerinde daha 
çok bilgi var. Daha önce Gölcük’ü yüzeysel bir ziyaret 
yapmıştım. Şimdi ise 2 günlük çadır kampı sırasında daha iyi 
gezme fırsatım oldu ve doğayı uzman gözüyle tanıma fırsatı 
buldum. 

OÇT:   Sonuç olarak verimli olduğunu düşünüyor musun ve 

buradan giderken yanınızda götüreceğiniz bilgiler oldu mu? 

ÇÇ: Eğitim çok yönlü olduğu için doğayı bir bütün olarak 
görmemizi sağladı. Öğretmen olduktan sonra öğrencilerime 
anlatabileceğim teorik ve pratik bilgiler edindim . Ayrıca  
teorik bilginin yanında hangi örneği nerde bulabileceğim 
konusunda gerekli deneyimi sağladı. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

ÇÇ: Doğayı tanıma fırsatının yanında sosyal etkileşim olan 
drama dersinin olması gayet iyi bir tecrübe oldu. 
Yazılıkanyon’daki süre çok kısa geldi. Gölcükte kaldığımız 
sırada gölün etrafını dolaşabiliriz ya da orayı bir bütün olarak 
görebiliriz mesela.  Halbuki şu anda biz Gölcük ’ü sadece 
kamp yeri olarak hatırlayacağız. 

 


