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

Enes ÇELİK: Ben Enes ÇELİK, Bingöllüyüm. Bingöl’den 
katılıyorum. Bingöl’de sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. 

OÇT:    Bu projeyi nereden duydunuz? Neden gelme ihtiyacı 
hissettiniz? 

EÇ: TÜBİTAK’ ın web sayfasından haberdar oldum. Şartları 
bana uyuyordu.  

OÇT:   Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

EÇ: Antalya, Muğla ve çeşitli illere giderken geçiş güzergâhı 
olarak kullanıyordum, yani sadece otobüs ile geçiş yaptım. 

OÇT:   Üniversitemiz hakkında bir bilginiz var mıydı? 

EÇ:  Gördüğüm kadarıyla üniversiteniz çok güzel çok 
mükemmel. Donanımları ile tamamen yerleşmiş bir üniversite. 
Daha önce geçtiğimiz kadarı ile pek bilgimiz yoktu, ancak 
gelip gördükten sonra bilgimiz arttı. 

OÇT:   Daha önceden bir kamp deneyiminiz odumu? 

EÇ: Daha önce yoktu. 

OÇT:   Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz 
neydi? 

EÇ: Aslında doğa eğitimine başvurmamın amacı öncelikli 
olarak öğretmen olduğumuz için öğrencilerimize doğa 
hakkında nasıl bilgi verebilirimin cevabını bulmaktı. Doğa 
eğitimin de öncelikli amacının bu olduğuna inanıyorum. Çünkü 
bizler öncelikle kendimiz doğayı daha iyi tanımalı, ondan 
sonra  ve burada gördüğümüz tarzda öğrencilere aktarmalıyız. 
Ben bu eğitime doğayı öğrencilerime de sevdirme amaçlı 
katıldım 

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

EÇ: Olmasa da olurdu diyebileceğim yerin olduğunu 
zannetmiyorum, ama en çok hoşuma giden Yazılı Kanyondu. 
Gerçekten müthiş bir tabiat ve manzara. 

OÇT:   Buradan giderken yanınızda ne (hangi bilgileri) 
götürüyorsunuz? 

EÇ: Doğa ile ilgili bildiğim ne varsa çocuklarımıza artık daha 
iyi aktaracağıma inanıyorum. Bu arda benim doğa ile ilgili 
bildiklerimin bazılarının yanlış olduğunu gördüm ve bunları 
değiştirme fırsatım oldu. Artık doğa hakkında iki kez 
düşüneceğim ve çocuklarımıza aktaracağım. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

EÇ: Eleştiri olarak zaman kısıtlılığından dolayı Kovada’yı çok 
hızlı gezdik. Tam olarak anlayabilse idik Eğirdir ya da Gölcük 
programları biraz daha detaylı olsa idi daha güzel olacağına 
inanıyorum. Çünkü program süresinin kısa olduğunu 
düşünüyorum. 

 


