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

Halil İbrahim KABADAYI: İsmim Halil İbrahim KABADAYI, 
Afyon Bolvadin ‘den katılıyorum, Uşak Bilim Sanat Merkezi’nde 
sınıf öğretmeniyim. 

OÇT:  Projeden nasıl haberiniz oldu? 

HK: TUBİTAK ‘ın web sayfasına girdiğimde bilim toplum 
projelerine bakıyordum. Orada IDE-3 projesini gördüm ve 
eşimden izin alarak başvurdum. 

OÇT:  Web sayfamızı ziyaret ettiniz mi ? 

HK: Evet 

OÇT:  Isparta’ ya daha önce gelmiş miydiniz? 

HK: Hayır sadece Afyondan Antalya’ya geçerken çevre 
yolundan geçmiştim. 

OÇT:  SDÜ’yü gezdik Üniversitemiz ile ilgili söyleyebileceğiniz 
bir şeyler var mı ? 

HK: Açıkçası küçük bir Anadolu üniversitesi olarak 
düşünüyordum. Ama tanıtımınızdan sonra büyük bir üniversite 
ve fakültelerin olduğunu gördüm. 

OÇT:  Daha önce bir kamp deneyiminiz oldu mu? 

HK: Çadır kampında hiç kalmamıştım. 

OÇT:  Doğa kampına katılmadan önceki beklentileriniz 
nelerdi? 

HK: Isparta il merkezini tanıyabileceğimi, Eğirdir gölüne daha 
önce gelmiştim ama Eğirdir ilçe merkezine gelmemiştim. 

Ayrıca Yazılı kanyon ve Kovada gölünden haberim yoktu. Bu 
alanları görmüş oldum. 

OÇT:  Doğa eğitimini nasıl buldunuz ? 

HK: Eğitim genel itibariyle iyiydi. Öncelikle çadır kampında 
kaldık, kamp güzel oldu. İlk otel sonra kamp olsaydı 
kaçabilirdim. 

OÇT:  Ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

HK: Çadır kampında daha önce kalmadığım için çadır kampı 
bir gün olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum.  

OÇT:  Eğitim alanlarımız arasında en çok hoşunuza gider yer 
neresiydi. Alanlarımız içinde burası olmasaydı diyebileceğiniz 

bir eğitim noktamız var mı sizce? 

HK: Eğirdir gölü hoşuma gitti. Karasal iklim de yaşadığımız 
için açıkçası göle ve denize hasretiz. O yüzden göl deniz gibi 
geldi. 

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

HK: Tabiî ki verimli oldu. Hocalarımızın dediği gibi bütün 
ağaçlara çam, bütün kuşlara serçe diyorduk. En azından 
onların tür ve taksonlarının olduğunu öğrendik. Bu bilgilerimi 
öğrencilerime de aktarmayı düşünüyorum. 

OÇT:  Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

HK: Kovada gölünde göle sıfır bir alana gelemedik; Gölü 
uzaktan seyir terasından izledik. Oraya daha yakın bir 
mesafeye gelebilseydik daha iyi olurdu .Onun haricinde eğitim 
çok güzeldi. 

 


