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

ME:    İsmim Mehtap EYVAZ. Adana’dan katılıyorum. Fen ve 
Teknoloji Öğretmeniyim. 

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

ME:   Coğrafya öğretmeni bir arkadaşım sayesinde haberim 
oldu. TÜBİTAK’ın bu şekilde doğa eğitimleri olduğunu 
duydum. TÜBİTAK’ın sayfasından 4 tane projeye başvurdum 
ve buraya kabul edildim. Gelmeden önce web sayfanızı 
inceledim, orada Isparta’da nerelere gidileceği, resimler 
röportajlar vardı. Amaç kısmını okuduğumda kuş gözlemi 
yaptınız mı ağaçları dinlediniz mi kısımları hoşuma gitti. 
Kullanıcı formu basitti, o çok önemli. Çünkü diğer bazı doğa 

eğitimi formları bana karışık geldi ve fazla yorum isteniyordu. 

OÇT: Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

ME:   Hiç gelmedim ve fazla bir bilgim yoktu. Sadece gülleri 
ve havaalanını biliyordum. 

OÇT: Üniversitemizi nasıl buldunuz 

ME:   Çok güzel çok büyük bir yerleşimi var daha önceleri 
küçük bir üniversite olarak düşünüyordum, Yani Isparta ile 
kıyaslayınca, küçük bir il küçük bir üniversite şeklinde. Ama 
beklediğim gibi değildi çok güzel bir üniversite. 

OÇT: Daha önceden bir kamp deneyiminiz oldu mu? 

ME:   Kamp maceram olmadı, ama daha önce çadırda 
kalmıştım. Bizim oralarda yaylalar olur. 

OÇT: Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz ne 
yöndeydi? 

ME:   Eğitimin öğretmenlere yönelik olduğunu düşününce bu 
eğitimin daha çok eğitimin bir bölümünde çocuklara doğa 
eğitimi nasıl verilir şeklinde şeyler bekledim açıkçası, ancak 

eğitimlerin bilim içeriği fazla ve daha profesyonel olduğunu 
gördüm. 

OÇT: Genel anlamda doğa eğitimimizi nasıl buldunuz? 

ME:   Çok faydalı ve güzel buldum. Gezeriz; güzel deriz- 
bakarız; bir de resmini çekeriz- geçeriz diye düşünüyordum. 
Ancak şimdi, doğadaki bir şeyin resmini çekerken bile 
ayrıntıları düşünüyorum. Fotoğrafçılık eğitiminden sonra bir 
resmi çekerken nelere dikkat etmeliyiz onları dahi öğrendik. 

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

ME:   Gezdiğimiz yerler hepsi çok güzeldi, ama ben en çok 
hayvanları gözlemeyi sevdim. Bahri kuşunu, yaban keçisini 
yakından gözlemledik. Bu gibi birkaç hayvanı daha yakından 
gözlemleme fırsatım olsaydı daha çok sevinirdim ama 
gezdiğimiz yerlerin hepsi çok güzeldi. 

Çok Profesyonel ve güzel bir eğitimdi. 

OÇT: Buradan giderken yanınızda hangi bilgileri 
götürüyorsunuz? 

ME:   Türkiye’deki doğaseverlerin neler yaptığını gördüm, 
gerçek anlamda doğaya verilen önem ve doğa sevgisini 
gördüm. Doğaya hayvanlara ve ağaçlara bakışım değişti, 
bitkileri daha fazla tanıdım mesela ağaca baktığım zaman 
Karaçam mı Kızılçam mı?  bunu ayırt edebilirim artık. Önceden 
benim için hepsi çamdı. Resimler çektik öğretmen 
arkadaşlarımızla mail adresleri aldık belki ileride 
paylaşımlarımız olur. 

OÇT: Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

ME:   Eleştiri yapacak bir yer bulamıyorum. Sanki birkaç gün 
daha uzun olsa ve diğer gezilecek yerlere de zaman ayrılsa 
daha iyi olabilirdi. 

 


