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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
Ben Akın Özyer. İstanbul’da matematik öğretmeniyim, Orduluyum 24 yaşındayım.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
TUBİTAK’IN birçok eğitime destek verdiğini biliyordum. Ancak internet sitesinden bu doğa eğitim
projesini biraz araştırarak tespit ettim.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Burada her şeyden önce doğayla iç içe olmak, doğanın dilini öğrenebilmekti. Bunu’da mutlu bir
şekilde gerçekleştirdik.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Bundan daha çok kötü şartlarda çadırda kalmıştım, ama buradaki imkânlar, en azından elektriğin
olması, suyun olması, lavaboların olması, çevreyi gezdiğimizde şartlarında iyi olması, bizim için büyük
bir avantajdı.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim programı dolu doluydu, çok yoğundu. Eğitimcilerimiz ise alanında uzman kişiler, ama bunlar
sonraki yıllarda bu tür eğitimler yapılırsa öğretim kısmıyla da farklı eğitimciler ile çalışma yapılabilir.

Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
16 km lik yürüyüş yaptığımızda, çeşit çeşit hayvanların dışkılarından, hangi türe ait olduğunu tanıma
imkânı bulduk. Normalde basıp geçtiğimiz, umursamadığımız şeyler, baktığımızda, o bölgenin,
faunasını, florasını, hayvan pisliğinden dahi çıkartabiliyoruz. Aslında buda bize doğa dilini öğretiyor.
Bu beni fazlasıyla etkilemişti.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Şöyle ifade edeyim proje ekibi, bizim üniversite okurken, ya da tanıdığımız akademisyenler, biraz
gerçekçi olmak gerekirse egosu yüksek insanlardı. Buradaki proje ekibi eğitimcilerimiz, tamamıyla
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bize yardımcı olmak için buradaydılar. Bize sanki bir öğrenci ya da, katılımcı değil de kendilerinden biri
gibi kabul ettiler buda samimi bir ortam sağladı. Arkadaş çevresi noktasında ’da sonuç olarak hepimiz
burada geçici olarak buradayız. Belki sağlam dostluklarımız, geleceğe yönelik arkadaşlıklarımız olacak.
Ancak yeni tanıdığımız için bir birimizi, alışıncaya kadar eğitim süremiz bitti.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Bir kere ben her bir projenin yeni bir bilgi ve katkı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimi
bilinçlendirmeyi çalışıyorum. Mesela yere çöp atmamaları, ağaca zarar vermemeleri, her şeyden önce
insan olmanın onurunu yaşatmayı göstermeye çalışıyorum. Buradaki etkinliklerde hocalarımızdan,
öğrendiklerimiz, drama oyunlardan öğrendiklerimizi, öğrencilerim ile bir bütün oluşturarak
öğretebilirsek, onlar için onların çocukları, daha sonra gelecek nesiller için, farkındalık yaratabiliriz.
En büyük katkısı bu oldu.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ederim. Katılmaları için sizler ile iletişime geçebilirim.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Heyecan, keşfetme, biraz stres.

Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Her şey için teşekkür ediyorum. Bir daha görüşmek dileğiyle.

