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

Tuğba ÇAKAN: İsmim Tuğba ÇAKAN. Adana’dan 
katılıyorum. Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliğinden 
mezunum. Bu yıl mezun oldum. 

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

TÇ: Üniversitedeki hocalarımız aracılığı ile haberim oldu. 
Sayfanıza girdim ve sayfa kullanımı çok güzeldi. Genellikle 
zorlanıyorum bu tür sayfalarda ancak sizin sayfanızın 
kullanımı rahattı.  

OÇT:   Isparta’ya önceden gelmiş miydiniz? 

TÇ: Daha önce hiç gelmemiştim, bu eğitim sayesinde ilk defa 
geliyorum. 

OÇT:   Üniversitemizi gezip görme fırsatınız oldu. 
Üniversitemiz hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? 

TÇ: Önceden üniversiteniz hakkında bir bilgim yoktu. Eğitim 
sırasında herbaryum ve böcek laboratuarını görme fırsatım 
oldu. Yerleşkesi bizim üniversitemize göre çok güzel. 
Rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. 

OÇT:   Daha önceden bir kamp deneyiminiz oldu mu? 

TÇ: Hayır yoktu. Ancak kamp çok güzeldi. 

OÇT:   Doğa eğitimimize gelmeden önce beklentileriniz 
neydi? 

TÇ: Buraya gelme amacım, branşımdan kaynaklanıyor. 
Amacım; burada uzman kişiler tarafından gezi süresince 
program etkinlik ve eğitimin nasıl yapılacağı konusunda bilgi 
sahibi olmak ve bildiğimi, gördüğümü aktarabilmeyi 
öğrenmekti. Ve kendimi geliştirmek içindi. 

Eğitime gelmeden önce az çok bir şeyler öğreneceğimi 
biliyordum, ancak bu kadar ciddi olması beni çok etkiledi. 
Örneğin bir bitki ve taşın ayrı uzman tarafından anlatılması 
çok etkileyiciydi. Eğitimin bu derece profesyonel olacağını 
düşünmemiştim, beni gerçekten çok etkiledi. Bu eğitimin bana 
çok şey kattığını söyleyebilirim. 

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

TÇ: Yazılı Kanyon en çok beğendiğim yer ve kamp çok 
hoşuma gitti çok güzeldi. Olmasa olur diyebileceğim bir yer 
yok çünkü her gittiğimiz yerin bir amacı ve bir özelliği vardı. 

OÇT:   Buradan giderken yanınızda hangi bilgileri 
götürüyorsunuz? 

TÇ: Öncelikle bol bol fotoğraf çektim ve bunları derslerimde 
öğrencilerime slayt olarak aktarmayı düşünüyorum. Taş 
örnekleri aldım. Çeşitli bitki ve hayvan resimleri çektim. 
Eğitimler sırasında not aldım ve bunları derslerimde materyal 
olarak kullanmayı düşünüyorum. 

OÇT:   Herhangi bir öneri ya da eleştiriniz var mı? 

TÇ: Eleştiri olarak Kovada gölünü çok hızlı geçtik, yürüyüş 
parkuru biraz sarptı ve çok fotoğraf çekemedik; gruba 
yetişmek zor oldu. Bunun dışında her şey çok iyiydi. 

 


