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S.U. Merhabalar hocam, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?.  

İ.N.Y. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
öğrencisiyim.  

S.U. İrem hanım, eğitiminizi iki gün sonra 
tamamlayacaksınız, neredeyse sonuna geldik. Bize anlatır 
mısınız, IDE’den nasıl haberiniz oldu?  

İ.N.Y. İnternette bazı sivil toplum örgütlerinin sitelerini 
gezerken, TUBİTAK’ ın sitesine de girdim. Doğa 
eğitiminden o zaman haberdar oldum. Hepsini tek tek 
inceledikten sonra öğrencilere yönelik olarak sadece 
IDE’yi gördüm. Daha önce, hiçbir doğa eğitimi projesine 
katılmamış olduğumdan, bu fırsatı kaçırmayayım dedim ve 
IDE ye başvurdum. 

S.U. Programa katılmadan önce ne gibi beklentilere 
sahiptiniz; bahsedebilir misiniz?  

İ.N.Y. Bölümüm açısından bitki ve hayvan türlerini 
tanımada bana faydalı olacağını düşündüm. Bir hafta 
boyunca farklı uzmanlık alanlarından bilim adamıyla 
birlikte olmak çok güzel bir duygu. Bu kadar olanağın bir 
arada olacağını düşünmemiştim doğrusu. Göller yöresi ve 
Isparta’ yı gezmek - görmek - öğrenmek çok güzeldi. IDE’ 
den beklentim tam anlamıyla karşılandı diyebilirim. Şöyle 
ki; Okullarda aldığım eğitimlerde bir şeyler hep eksik 
kalıyordu sanki. Burada ise her objeyle birebir muhatap 
olmak, elime almak, görmek çok daha akılda kalıcı oldu. 
Şu an öyle bir eksiklik hissetmiyorum artık.  

S.U. Eğitimi genel olarak değerlendirirseniz, neler 
söylemek istersiniz? 

İ.N.Y. Çok keyifli geçti. Kamp hayatı ve çadırda kalmak 
çok güzeldi. Kamp alanı çok iyi seçilmişti. Zira, dağlara 
tırmanmak, kuş gözlemi yapmak benim için apayrı 
deneyimler oldu. Özellikle bu alanda, Eğirdir gölü 
çevresinde Saz kedisi gözlemleri yapmak çok farklı bir 
heyecandı. Bu gözlem sırasında ben, çok farklı tecrübeler 
edindim. O gece yıldızları seyretmek ve tanımak, 
hayatımda ilk defa domuz yavrularını görmek çok güzeldi. 
Buradaki bilgi paylaşım ortamı çok güzeldi. IDE 

Eğitiminden sonra yapacağım ilk iş bir dürbün alarak kuş 
gözlemi yapmak olacak. Gördüğüm bitkileri 
kaydedebilmek için de bir ajanda kullanmayı 
düşünüyorum. Buraya geldiğimde bitki tanımada güçlük 
çekerken, şimdi hiç olmazsa kekik gibi bazı bitkilere 
dokunarak kokusundan ayırt edebiliyorum. Bunun da bu 
eğitim sürecinde olduğunu biliyorum. Bunların yanı sıra 
Isparta yöresinin ve Korunan Doğal Alanlarının bilimsel 
olarak inceleme ve öğrenmek açısından, IDE’nin büyük bir 
fırsat olduğunu bu proje sayesinde öğrenmiş oldum. 

S.U. Sizin için en faydalı olduğunu düşündüğünüz, 
aklınızdan hiç çıkmayacak gün hangisiydi? 

İ.N.Y. Her günün apayrı etkileri oldu. İlk olarak Yazılı 
kanyon geliyor aklıma. Şu an Eğridir’i kuşbakışı izlediğimiz 
şu manzara da unutulmaz. Yine, Sarıasma kuşunu 
gördüğüm gün çok etkilenmiştim. Eğiridir gölünün deniz 
havasında olması da beni hayli etkilemişti. Başka… 
Yıldızları zaten söylemiştim.  

S.U. Bu eğitimin meslek hayatınızda size neler katacağını 
düşünüyorsunuz?  

İ.N.Y. Biyoloji Bölümü öğrencisi olmam dolayısıyla 
buradaki eğitim mesleki hayatımı son derece etkileyecek. 
Alanımda bir konu üzerinde uzmanlaşmak istiyordum, 
fakat hangisi olacağına karar verememiştim. Bu eğitimin, 
uzmanlık alanımı seçmem konusunda yardımcı olacağını 
düşünüyorum. Doğayı gözlemlemek benim için çok güzel 
ve yeni bir hobi oldu. Bu eğitime katılmaktaki 
amaçlarımdan bir tanesi Doğayı çok sevmemdi. Diğer bir 
tanesi ise, bitkileri, hayvanları ve doğayı oluşturan tüm 
objeleri yerinde incelemek ve gözlemlemekti. Örneğin, 
sulak alan türlerinin biyolojileri üzerine yerinde 
incelemeler yapabilmek çoktandır istediğim bir şeydi. 
Nitekim bu eğitim sayesinde Eğirdir gölü, Kovada gölü gibi 
Isparta’nın göllerinde yaptığım gözlemler ve konunun 
uzmanı hocalarımdan aldığım bilgiler ile bu amacıma 
ulaşmış oldum.  

S.U. Katılımınız için teşekkürler İrem hanım…  

İ.N.Y. Ben teşekkür ederim… 
 


