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E.G. Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız. 

E.O. İsmim Emre ODUNCU, İstanbulluyum. Eskişehir 
Osman Gazi Üniversitesi 2. sınıf biyoloji öğrencisiyim. 
Buraya katılmamdaki amaç biyoloji okumam ve doğayla 
ilgilenmek zorunda olmamdır. 

E.G. Zorunda olduğunuz için mi yoksa başka sebepler mi 
var? 

E.O. Kendi içinde bir zorunluluk. Biyoloji denildiğinde 
doğayı, insanı tam olarak tanımak gerekli olduğu için 
zorunluluk dedim. O yüzden buraya geldim. 

E.G. Buraya gelişinizin bir katkısı oldu mu size? 

E.O. Tabi ki katkısı oldu. Doğal güzellikleri ve tabiatı, 
doğayı tanımak açısından katkısı oldu. 

E.G. Böyle bir eğitim olduğu haberini nereden aldınız? 

E.O. TÜBİTAK sayfasını bazen takip ediyorum. buradan 
görerek bilgi aldım. 

E.G. Daha önce Isparta’ya, Toroslara geldiniz mi? 

E.O. Hayır, Gelmedim. 

E.G. Peki Torosların doğasını nasıl buldunuz? 

E.O. Isparta gayet güzel bir yer. Eko turizm için çok 
önemli. Ama şöyle bir sorun var, eğitim kapsamında 
tarihini güzelliklerinizin tanıtılamadığını gördüm. 

E.G. Proje kapsamında uzun kampı mı yoksa daha otelde 
konaklayıp daha çok gezmeyi mi tercih edersiniz?  

E.O. Ben doğada daha fazla kalmayı tercih ederim. 
Doğayla bütünleşmeyi çok seviyorum. Sıkıntı olarak 
temizliğe dikkat çekmek istiyorum. Yiyecek olarak bazı 

sorunların yaşanacağını düşünüyorum. Fakat istenilirse bu 
sorunun da aşılacağını sanıyorum.  

E.G. Daha önce maki bitkisinin hakim olduğu ormanlar 
görmüş müydünüz? 

E.O. Bu fırsatım olmadı. Kitaplardan tanıma fırsatım oldu. 
Ama daha önce canlı olarak görmedim. 

E.G. Ormanların korunmasıyla ilgili su anda ne 
düşünüyorsunuz? 

E.O. Ülkemizde gördüğüm kadarıyla milli park sorunu var. 
Köyler bu konuda teşvik edilip, bilinçlendirilebilir. 

E.G. Örneğin bir yer milli park özelliği teşkil ediyorsa, 
orayı direkt olarak milli park ilan edip  köylüyü buna 
uymaya mı zorlarsınız? Bunun bize bir artısı olabilir mi? 

E.O. Bunu çeşitli yönlerden düşünebiliriz. Her insanın, 
bunlar köyde bile yaşasa gördüğü şeylerle ilgili sorumsuz, 
umursamaz bir şekilde davranmamalı, bilinçli olmaya 
teşvik edilmelidir. 

E.G. Peki bölümünüz açısından size bir katkısı oldu mu bu 
kampın? 

E.O. Tabi ki, coğrafi alanı tanıma ve doğayla 
bütünleşmede faydası oldu. 

E.G. Son olarak projeyle ilgili olarak söyleme istediğiniz 
bir şey var mı? 

E.O. Eğlence kısmının biraz daha arttırılması daha iyi 
olabilirdi. Eğitim güzel, belli bir saate kadar, fakat o 
saatten sonra eğlence kısmı uzatılabilir. 

E.G. Teşekkür ederiz. 

 


