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M.G. Buraya gelmeden önce IDE projesinden 
beklentileriniz nelerdi?  

T.Ö. Bu işi bilen kişilerin, metaryal başında bizi 
bilgilendireceklerini umuyordum. Öyle de oldu. Metaryal 
derken, tüm görebileceklerimiz bitki, hayvan, taş, toprak, 
su, atmosfer gibi tüm doğa malzemelerini kast 
etmekteyim.  

M.G. Beklentilerinizi bu proje kapsamında yeterli 
buldunuz mu?  

T.Ö. Evet, yeterli buldum. Çünkü, doğa içerisinde 
“görmek” ile “bakmak” arasındaki farkı, arkadaşlığı, 
dostluğu, birlikteliği, farklı bakış açıları yakalamayı 
öğrendiğimi düşünüyorum. Daha güzelini bilemediğimden 
daha geniş açıdan bakmayı da organizatörlere 
bırakıyorum.  

M.G. Böyle bir proje daha güzel nasıl oluşturulabilir?  

T.Ö. Doğadaki incelemelere ek olarak bu malzemelerin 
laboratuar aletleriyle de incelemesinin nasıl yapıldığının 
yalnızca birkaç gün akşamında gösterilmesi faydalı olabilir 
kanısındayım. Şöyle ki, gündüz eğitimde gösterilen bazı 
malzemelerin laboratuar ortamında nasıl yapıldığını merak 
etmekteyim. Örneğin, mikrofosillerin, minerallerin, 
hücrelerin mikroskoplarda nasıl göründüğü gibi. 
Dolayısıyla bir- iki gün gündüz çalışmaları doğada, 
akşamda bunların tartışılıp, laboratuarda gösterilmesi 
yararlı olacaktır. Ayrıca, çok basit ama biraz ciddi bir 
değerlendirme sınavının yapılarak belgelendirilmesi işi 
ciddiye alınmasını; bir arkeoloğun projeye eklenmesi ile de 
insanlık tarihine ait eserlerin daha iyi öğrenilmesini 
sağlayacaktır.   

M.G. Bu proje kapsamında ana hatlarıyla neler 
öğrendiniz?  

T.Ö. Ben biyoloğum. Üniversitelerde botanik derslerini de 
verdim. Şu anda çok başarılı bir biyoloji öğretmeni 
olduğumu düşünüyorum. Bu eğitim sonrasında benim 
bilgim dışında olan jeoloji, meteroloji, harita bilgisi ve 
özellikle de deprem bilgilerini yeni kazandığım bilgiler 
olarak görüyorum. Buna ek olarak, doğada daha önceden 
karşılaşmadığım yaban keçisi ve dürbünle kuş gözlemleri, 
Zindan Mağarası ve Sagalasus gezileri ile Kasnak meşesi 
ve Saz kedisi gözlemleri bana çok ilginç gelen gözlem ve 
gezilerdi.  

M.G. Eğitim ortamına ve çevrenize dönüşünüzde projeden 
yararlandıklarınızı öğrencilerinize ve çevrenize nasıl 
aktarmayı düşünüyorsunuz? 
T.Ö. Buradaki gördüklerim ve topladığım materyallerden 
yararlanacağım. Derslerde ilgili konular geldiğinde 
bilgilerimi aktaracak, malzemeleri göstereceğim. Halka ve 
çevreme bu konuları anlattığımda kendimi daha güvenli 
hissedeceğim.  

M.G. Son olarak ne söylemek istersiniz.  

T.Ö. Her şey için öncelikle organizatörlere ve eğitimci 
hocalarımıza teşekkür ediyorum. Samimiyet içerisinde 
geçen kamp süresinde birlikte olduğumuz arkadaşlarımın 
her birine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her şey çok 
güzeldi.  

M.G. Teşekkür ediyorum.  

T.Ö. Ben teşekkür ediyorum.  

 


