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Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz?
1984 Sivas doğumluyum, İzmir’de büyüdüm ailem İzmir’de, Üniversiteyi Çanakkale’de okudum. Şimdi
İstanbul'da Beyoğlu Anadolu lisesinde Coğrafya alanında çalışmaktayım.

Eğitim programımızı nereden duydunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler verdiğinden
haberiniz var mıydı?
Üniversite yıllarımda haberim vardı, birkaç arkadaşım katılmıştı. Genellikle Yüksek Lisans ve Doktora
öğrencileri alınıyordu, bilimsenligi.com sitesinden haberim oldu. Orada linki başvuru formunu
gördüm doldurdum. Buraya gelen arkadaşlarıma da ilettim. Böyle bir haberim oldu.

Web sayfamızı nasıl buldunuz? Web sayfamız için önerileriniz var mı? Beğenmediğiniz, eksik
gördüğünüz bir şey var mıydı?
Gördüm. Yeterli bir sayfa. Bütün eğitim takvimi konaklama eğitmenler yazıyordu sıkıntı yoktu.

Buraya gelmeden önce beklentileriniz nelerdi?
Temel amacım bizim okul olarak 4 gece konaklamalı etkinliğimiz var. Bilgi sahibi olmak. Daha önce
doğa eğitimi almamıştım onun içinde bilgi sahibi olmak niyetiyle geldim.

Projenin kamp günlerinden memnun kaldınız mı? Kamp şartları sizi zorladı mı? Daha önce hiç
çadırda kalmış mıydınız?
Bir tek çadırda kalma günleri sıkıntılıydı ama, daha sonra alıştık, bizler çok iyi olsun diyen insanlar
değiliz. Daha önce çadırda kaldım.

Eğitim programı ve eğitmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Eğitim konuları bizim Coğrafya bölümü olarak bildiğimiz programlardı. Yani bizim için yeni kavramlarla
karşılaşmadık. Belki yaban hayatı hayvanlarının özelliklerini bilmiyorduk. Doğrudan kuş gözleminde
ben leylekleri gözlemiştim bahsettiğiniz gri balıkçıl gibi türleri burada gördüm. Memnun kaldım kuş
gözleminden. Dürbünler bizde kalsaydı daha fazla memnun kalacaktık. Belgrat ormanlarında kuş
gözlemi yapacaktık.
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Eğitim boyunca sizi en çok etkileyen olay ne oldu?
Gri balıkçıl kuşunu görmek oldu. İlk defa yakından kuş gördüm.

Proje ekibi ve diğer katılımcılarla ilişkileriniz nasıldı?
Proje ekibinin şöyle bir negatif yönü vardı. Diğer üniversiteden gelen akademisyenlerin fazla inisiyatif
alabilmeleri mümkün olmadı. Yani daha fazla konuşabilme daha fazla bilgi aktarabilme olmadı. Böyle
bir sıkıntı vardı herkese eşit sürede konuşma fırsatı verilseydi. Bir hocanın eğitimini bir başka hocanın
karışması doğru bir yöntem değildi.

Bu Proje size neler kazandırdı? Buradan ne götürüyorsunuz?
Doğa, ekosistem, çevre konularında daha fazla duyarlı olmayı ve duyarlılığı çevremize aktarmayı
kazandırdı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen farklı dünya görüşüne sahip insanlarla yaşamayı, sohbet
etmeyi, konuşmayı, onların şarkılarını türkülerini bilmeyi, bir arada yaşam kültürü kattı bize. Açıkçası
benim için en verimlisi buydu.

Eğitim programımızı arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize tavsiye eder misiniz?
Tabi bizimde bir Whats App grubumuz var. Örneğin Gökhan hocamız benim attığım link sayesinde
buraya geldi. Haber veriyoruz hepsine. Twitter, facebookta, okulun sayfasında bunların duyurusunu
yapıyorum.

Osmanelidae’yi birkaç kelimeyle özetleyebilir misiniz?
Doğa, doğayı sevenler, ekosistemi öğrenmek isteyenler, biyoçeşitlilik, fauna, florayı öğrenmek
isteyenler için oldukça uygun bir program. Bir hafta eşinizden çocuğunuzdan uzaklaşmak yani
İstanbul’un yakınında kanyonun olduğu, vadinin olduğunu bir bölgeyi öğrenmek bizim için önemliydi.
Bizim ilk fırsatta yapabileceğimiz şey bir okul gezisinde böyle bir yere gelmek. Kendi yaşadığımız
deneyimi öğrencilerimize aktarmak olacak. Benim için en büyük deneyim bu oldu.

