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

Osman GÜRGENÇ: İsmim Osman GÜRGENÇ. Aslen 
Mardinliyim İstanbul’da ikamet ediyorum sınıf öğretmeniyim 2 
yıldır müdür yardımcılığı yapıyorum 

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

OG: Ben aynı zamanda izci liderliği yapıyorum izcilikle ilgili bir 
eğitim vardı o eğitime katıldığımda arkadaşlar arasında bu tip 
eğitimlerden bahsediliyordu, bende merak ettim ve 
TÜBİTAK’ın sitesine girdim sizin sitenize ulaştım ve eğitiminize 
başvuruda bulundum. 

OÇT:     Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

OG: Daha önce 2006 yılında asker olarak gelmiştim. 18 gün 
askeri eğitim aldım ve askeri öğretmen olarak başka bir ile 
gittim ve askerliğimi tamamladım. 

OÇT:     Üniversitemizi nasıl buldunuz? 

OG: Üniversiteniz çok güzel. Yerleşke alanı çok hoşuma gitti. 
Kampus alanı çok geniş. Öğrencilerin gidip gezebileceği çok 
yer var. Bunlar dışında sosyal aktiviteler için spor salonları ve 
olimpik yüzme havuzu var. Bunlar çok hoşuma gitti. 

OÇT:     Daha önceden bir kamp deneyiminiz oldu mu? 

OG: İzci liderliği yaptığım için küme başı kursunda bir hafta 
çadırda kaldık. 

OÇT:     Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz ne 
yöndeydi? 

OG: Doğayla iç içe yaşayıp doğayı anlamak doğanın dilini 
öğrenmek. Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesiyle yaban 
hayatını, bitki ve hayvan türlerini öğrenmek, daha ziyade 
bakmakla görmek arasındaki farkı fark etmek aslında. O 
beklenti ile gelmiştim. 

OÇT:     Genel anlamda doğa eğitimimizi nasıl buldunuz? 

OG: Bence çok verimliydi, çok profesyonelce hazırlanmış ve 
uygulanmış bir eğitimdi. Özellikle 7 gün olması çok idealdi. 
Belki fazla olsaydı katılımcılar sıkılabilirdi, 7 gün çok idealdi. 

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

OG: Özellikle kamp çok hoşuma gitti, belki izci liderliğinin 
verdiği bir şey olabilir. Kampçılık, doğa ile baş başa ve iç içe 
kalmak çok güzel. Gölcük gölü, Eğirdir gölü çok güzeldi, en 
son gördüğümüz yaban keçileri onun dışında kuş türleri çok 
hoştu o yerler çok hoşuma gitti. 

OÇT:     Buradan giderken ne götürüyorsunuz? 

OG: Bana çok şey kattığını düşünüyorum daha öncede ifade 
ettiğim gibi bakmakla görmek arasındaki farkı fark ettim ve 
bunu ileride öğrencilerime, izcilerime ve çevremdeki insanlara 
elimden geldiğince dilim döndüğünce aktarmaya çalışacağım. 

OÇT:     Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

OG: Eleştiriden ziyade önerim olabilir. Kovada gölüne 
gittiğimizde daha çok yürüyüş yaptık ve çevremizde bir sürü 
bitki ve ağaç çeşidimiz vardı ancak bunların üzerinde çok fazla 
durmadık. Aslında durup biraz o bitki ve ağaç türleri ile ilgili 
bilgi alabilseydik daha verimli olacağını düşünüyorum. 

 


