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E.G. Kendinizi kısaca tanıtabilirmisiniz?  

B.Y. Berat YANGI, ben Ankaralıyım. Eskişehir Osman Gazi 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 

E.G. Bu projeyi nerden duydun, nasıl başvurdun? 

B.Y. Projeyi duymam şöyle oldu: Yine biyoloji 
bölümünden bir arkadaşım TÜBİTAK’ın sitesinde bu 
duyuruyu görmüş ve bana haber verdi, beraber katılabilir 
miyiz dedi ve bu sayede ben de arazi çalışmalarını ve 
doğa eğitimlerini çok sevdiğim için kabul ettim ve beraber 
başvurmayı uygun gördüm. 

E.G. Şubat ayı senin korkuttu mu? Yani, kış korkusu? 

B.Y. Aslında ilk başta öyle bir düşünce vardı. Yani, daha 
çok çadırda kalma durumu vardı, fakat, şartlar uygun 
olmadığı için olmadı. Ama, doğa düşkünü bir insan için 
bunun bir sorun olacağını düşünmedim açıkçası.  

E.G. Daha önce Isparta’ya gelmiş miydin? 

B.Y. Isparta’ya sadece Antalya’ya giderken içinden 
geçtim, fazla dolaşma imkânım olmadı. 

E.G. Daha önce Isparta senin için nasıl bir şehirdi? Şimdi 
Nasıl bir şehir? Bir değişiklik oldu mu? 

B.Y. Önce Isparta deyince akla Gül, Süleyman Demirel 
geliyordu. Ama bu proje sonrasında ise göller yöresinin 
çok önemli bir konuma sahip olduğunu, nesli tehlike 
altında olan birçok türün yayılış alanlarının burada 
olduğunu öğrendim. Dünyada birçok insanın 
göremeyeceği canlıları burada görme fırsatı elde ettim.  

E.G. SDÜ’ yü daha önce duydun mu? Duyduysan neyi ile 
duydun? SDÜ deyince ne çağırışım yapıyor? 

B.Y. Açıkçası bir şey çağrıştırmıyordu, sadece liseden 
arkadaşlarımın birkaçı SDÜ’ de birkaç bölüm kazandılar, 
onların sayesinde ufak tefek bilgim var yani. 

E.G. SDÜ için şu anda ne düşünüyorsun? 

B.Y. Gezdiğimiz bölümler dışında çok fazla bilgim olmadı. 

E.G. Program esnasında hiç gidilmemesini düşündüğün 
bir alan var mıydı? Veya çok hoşuna giden mutlaka 
gidilmeli dediğin bir alan var mı? 

B.Y. Gidilen her yer bence uygundu. Yaban keçileri 
gördüğümüz alan çok hoştu. Yaban keçisi gözlem güzel 
bir uygulamaydı. Yazılı kanyon çalışmaları da çok güzeldi. 
Tür açısından çok çeşitliydi. Bu yüzden bu arazide bayağı 
verimli geçti. 

E.G. Peki, Orman Mühendisleri, ormancılar buraya 
gelmeden önce, sana göre ne yapardı? Yani, fikirlerinde 
bir değişikli oldu mu? Daha önce bir orman mühendisi 
tanıdın mı?  

B.Y. Tanımadım. Ev arkadaşlarımdan bir tanesi Sakaryalı 
olduğu için, orada kendilerinin ormanlık alanlara yakın 
yaşadıklarını, orada yaşayan zengin insanların orman 
mühendislerine para yedirip o bölgedeki ağaçları kesip 
sattıkları gibisinden dedikodulardan bahsediyordu. 
Gözümde onun anlattığı şekilde bir imaj vardı. Orman 
mühendisleri ne yapar derseniz ormanları korur, denetler, 
çeşitli plan ve programlarını çizer, diye biliyordum. Ama 
buraya gelince, sizleri tanıyınca, çok farklı düşüncelere 
sahip oldum. Yani, hiç ummadığım şeylerle karşılaştım. 
Hani bir orman mühendisinin kuşla ilgilenmesine,yaban 
hayvanları ile ilgilenmesine ne alaka dedim. Ama cidden 
yaban hayvanlarıyla, kuşlarla, bitkilerle olsun, orman 
mühendisi hocalarımızın bununla ilgilenmesi ve bunu bize 
aktaracak seviyede olması çok güzel. 

E.G. Peki, ormanların, ağaç serveti açısından soruyorum; 
git gide yok olduğunu düşünüyor musun? Bilgin nedir bu 
konuda? 

B.Y. Aslında iki taraflı bakıyorum. Güzel çalışmalar var; 
ormanlara ağaçlar dikiliyor geliştiriliyor; bir yandan da 
duyduğumuz mesela bu tatil beldelerinde ormanlık 
alanların golf alanlarına çevrildiğini duydum. Bir yandan 
geliştiriliyor, bir yandan da yok ediliyor yani, 

E.G. Burada edindiğin bilgileri ileride meslek hayatında 
nasıl kullanacağını düşünüyorsun? 

B.Y. Şöyle ki: Biyoloji bölümünde okumam itibariyle, hani 
dersler hocalarımızın anlatımıyla, kitapla, az da olsa 
laboratuarda cansız örneklerini görmek imkânı oluyordu. 
Ama buraya gelince doğaya çıktık, birebir canlıları gördük, 
inceledik, hissettik, dokunduk. Bunların bir kitapta resmini 
görmek ile kendisini görmenin ne kadar farklı olduğunu 
gördüm. Bunları da ileri de en iyi şekilde kullanacağım. 
Yine, akademik kariyer için bilgi ve onların tecrübelerini 
aldım. Onlar bizi kardeş gibi gördü ve deneyimlerini 
anlattı.  

E.G. Proje ile ilgili bir önerin var mı; şöyle yapılabilirdi 
veya ileride bunu da yapın diyebileceğin bir şey? 

B.Y. Hocam, öncellikle bu projede emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Her hangi bir eksiklik göremedim. 
Her şeyden memnundum birkaç şey dışında. Onlarda 
nelerdi, jeoloji biraz sıktı, kayalar, taşlar sunumları sıktı, 
onun dışında anlatımları kısa tutup ormanda arazi de daha 
fazla dolaşmanın iyi olacağını düşünüyorum. Katılımcılar 
arasında biyoloji ve fen bilgisi katılımcılarının sayısının 
arttırılması ve aklıma geldi. Bir de beden eğitimi 
öğretmeninin olmasının iyi olacağını düşündüm. 

E.G. Teşekkür ederim 

B.Y. Rica ederim. 

 


