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E.G. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? 

N.B. Nurnehir BALTACI, Ankara’dan geliyorum, Gazi 
Üniversitesi Biyoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. 

E.G. Daha önce doğa eğitimi projesine katılmamıştın. 
Nereden aklına geldi, nereden duydun, nereden öğrendin? 

N.B. Daha önce doğa eğitimi projelerine katılmadım, ama 
başka projelere katılmıştım. Zaten biyoloji bölümü 
öğrencisi olduğum için, Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin 
Caretta caretta’lar için yaptığı Belek’teki projeye katıldım. 
Bu projeye, internette gezerken TÜBİTAK’ın sayfasında 
rastladım. Bizim topluluğumuz var: Doğal Hayatı Koruma 
Topluluğu. Arkadaşım Güler ile topluluk için araştırma 
yaparken dikkatimizi çekti, resimleri de görünce daha 
fazla ilgimizi çekti. Hocalarımıza da sorduk. Yararlı olup 
olmayacağına ona göre karar verdik. 

E.G. Neden Isparta, 13 tane doğa eğitimi vardı orada? 

N.B. Bilmem, öyle denk geldi. Diğerlerinin zamanı 
geçmişti. Şubatta yapılan bir tane doğa eğitimi vardı. Bir 
de, şubat tatiline gelmesi de tercih sebebimdi.  

E.G. Isparta’ya daha önce geldin mi ? 

N.B. Çok geldim. Hatta, Eğirdir’e gelip uzun uzun 
ararlıklarla yaz tatilimizi geçirdiğimiz zaman oldu. 
Isparta’ya daha önceden gezmek görmek için geldim.  

E.G. Daha önceden zihninde var olan Isparta ile şimdiki 
bakış açısıyla, doğasıyla gördüğün Isparta arasında bir 
farklılık oldu mu? Şehir olarak değil de, şimdi Isparta 
doğasıyla gözünde canlandı mı? Yani arkadaşlarına 
Isparta’da görülebilecek yerler var, diyebilecek misin? 

N.B. Isparta derken eskiden gülleri, reçelleri, halıları 
diyebilirken artık bunun yanında yaban keçisi gibi bazı 
hayvanların gözlenebileceği bir yer diyeceğim. 

E.G. SDÜ’ye daha önce geldin mi? 

N.B. Hayır SDÜ’ye gelmedim. ÖSS tercihlerimde son 
sıradaydı. Tutmazsa da olsun, diye yazdığım yerlerdendi. 
Ama, gözümde benim için taş yığını olan bir üniversite, 
fazla birşey olmayan, birkaç binadan oluşan bir üniversite 
şeklinde canlanıyordu. Geldikten sonra çok farklı olduğunu 
düşündüm. Biraz böyle ODTÜ havası vardı. Ama 
ağaçlandırma bence çok azdı biraz çorak geldi. 

E.G. Orman deyince ormandan kastım ağaçlar değil; 
Orman Mühendisliği deyince ne biliyordun? Sana göre, bir 
ormancı bir orman şefi ne iş yapardı? Türkiye ormanlarını 
ormancılar nasıl kullanıyordu? Şimdi bu konuda ne 
düşünüyorsun? 

N.B. Açıkçası biraz. Kızmayın ama, buraya gelip sizle 
tanışıncaya kadar, böyle rüşvet yiyen, işte bu köye de 
muhtarına torpil olsun diye bana da köyden peynirimi 
sütümü getirsin versin diye orman arazisi açabilen, 
kafalarına göre yapan çok fazla eğitimleri olmayan birisi 
olarak görüyordum. Fakat buraya gelip sizinle tanıştıktan 
sonra, hocaların kalitesini gördükten sonra, gerçekten 

benim için bambaşka bir konuma geldi. Bir ormanın bu 
kadar bilgili insanlarla, bu şekilde korunabilecek bir 
potansiyeli olduğunu ama, Türkiye’de ormanın buna 
rağmen biraz korunabilmesine üzüldüm. Ama, eğitim 
bakımından ve hocalar bakımından gayet güzeldi ve 
orman mühendisliğinin tam ne olduğunu öğrendim.  

E.G. Program boyunca doğayla yeterince iç içe bulunuldu 
mu? Doğa yeterince kullanıldı mı? 

N.B. Evet. Özellikle, kuş gözlemi ve Yaban keçisi 
yeterince kullanıldı.  

E.G. Sence, olsa da olurdu olmasa da olurdu dediğin ya 
da en çok sevdiğin alanlar nerelerdi? 

N.B. Jeoloji konusunda gezilen o yerler pek hoşuma 
gitmedi. Özellikle çörtler falan, gelecekte ben arkadaşlar 
burası çörttür, burası bir jeolojik katmandı demeyeceğim 
onun bana pek fazla katkısı olmadığını düşünüyorum.  

İyi ki görmüşüm dediğim yerler yine jeolojiyle alakalıydı. 
O fosil tepeleri, aldığımız örnekler çok güzeldi, tekrar 
gitmek isterim. Tabii bir de ayağımı burkmama rağmen, 
yaban keçileri çok güzeldi. 

E.G. Peki buraya gelmeden önce web sayfasıyla ilgili 
eksiklikler ya da önerilerin nedir? 

N.B. Sayfayı okudum. Çok fazla eksiklik yok. Resimler 
zaten her şeyi anlatıyordu. Ama, hani zaman zaman 
olmak üzere arazide kullanılacak malzemeleri ayrıntılı 
olarak ele alınsa daha iyi olurdu, diye düşünüyorum. 

E.G. Buraya gelirken aklında bir düşünce vardı, o düşünce 
ile eğitim sonundaki düşüncen arasında ne gibi ortak ve 
farklı yönler var? 

N.B. Aslında aklımda buraya gelirken belirlediğim bir şey 
yoktu. Yani bir puzzle düşünün, okuduğum günlükler, 
puzzle parçalarıydı eğitim sırasında bu parçaları 
birleştirdim.  

E.G. İleride meslek hayatında, öğretmen olduğun zaman 
bu bilgileri nasıl kullanmayı düşünüyorsun? 

N.B. Mesela, ben buradan giderken araziden materyal 
topladım. Benim için en önemli olan şeyler bunlar. Bunları 
saklayarak gelecekte gideceğim yerlerde gösterebilirim. 
Birde, ayrıca arazide ders yapılış şeklini öğrendim bu 
açıdan önemliydi. 

E.G. Peki proje ekibine ilerideki projelerinizde şunu şunu 
yapın, diyebileceğin bir önerin var mı? 

N.B. Bence proje ekibi çok fazla tecrübem olmamasına 
rağmen gördüğüm en güzel proje ekiplerinden biriydi. Çok 
samimi, çok candan insanlardı. Ben, astronomi hakkında 
bilgi almak; özellikle de kutup yıldızını görmek isterdim. 
Bunun dışında her şey güzeldi. 

Bana, buraya katılma, sunma, görme fırsatı verdiğiniz için 
teşekkür ederim.  

E.G. Biz teşekkür ederiz. 




