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

İlkay AYDOĞDU: İlkay AYDOĞDU, Ankara doğumluyum, 
Ankara Beypazarı’nda görev yapıyorum. 3 yıllık sınıf 
öğretmeniyim. 

OÇT:    Projeden nasıl haberiniz oldu? 

İA: TÜBİTAK’IN sayfasını zaman zaman girip kontrol 
ediyorum, oradan haberim oldu. IDE ’nin sayfasına daha önce 
girmiştim ve şansımı deneyim başvuru yapayım dedim ve 
şansıma çıktı. Katıldığım için çok memnun oldum. 

OÇT:   Isparta’ ya daha önce gelmiş miydiniz? 

İA: Hayır. 

OÇT:   SDÜ’yü nasıl buldunuz. 

İA: Çok güzel bir üniversite çok beğendim. Sanırım biz hiç 
okumamışız. Alan olarak kampus çok büyük doğu ve batı 
olarak ikiye ayrılıyor. 

OÇT:   Daha önceden bir çadır kampı maceranız var mıydı? 

İA: Daha önce hiç yoktu ilk defa çadırda kaldım. İlk defa 
kapalı bir alanda kaldım. Kapalı alan fobim vardı onu da 
yendim. Güzeldi. 

OÇT:   Doğa kampına katılmadan önceki beklentileriniz 
nelerdi? 

İA: Bu yaz bir tatil planlamamıştım. Hem tatil yapmak hem de 
doğayla iç içe olup kendimi dinlemek istedim. Bunu gerçekten 

yaşadım ve birçok arkadaşım oldu bence en güzel şeyde 
budur. 

OÇT:   Sonuçta eğitim anlamın da nasıl buldunuz projeyi? 

İA: Eğitim anlamın da çok güzeldi. Uzman hocalarımız 
özellikle jeoloji, botanik, fotoğrafçılık,vb. gibi birçok konu da 
bilgilendik. Bazen ağır terimler oldu bizim için ama genelde 
verilenleri anladık. 

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

İA: Ben en çok Yazılı kanyonu beğendim. Genellikle gezilerde  
sona doğru bir düşüş olur ama Yazılı kanyonu sona 
bırakmanız çok güzel oldu. Gezide sona doğru düşüş değil 
yükseliş oldu. Yazılı kanyondaki tabiata bayıldım, çok 
beğendim. 

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

İA: Eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu 
eğitim de çok iyi arkadaşlar edindim inşallah bağlarımız hiç 
kopmaz. Bu eğitim de izciliğin önemini öğrendim. İzcilik 
kurslarına gidip bu konu da sertifikalar almayı düşünüyorum. 
Kendimi bu konuda geliştirmeyi düşünüyorum. Eğitim 
sırasında gözlem yapmayı öğrendim. İleride tabiata geziye 
gittiğimde elimde bir dürbün olacak ve doğada gözlem 
yapacağım, öğrencilerime de bunu aşılayacağım. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

İA: Yemekler çok güzeldi ama fazlaydı, biraz daha sebze 
ağırlıklı olsa daha iyi olurdu. Ekip olarak çok güzel bir uyum 
içinvçde çalıştınız. 

 


