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Emrah Tagi ERTUĞRUL. Doğa eğitim projemize hoş 
geldiniz. 

Nida Esra CAN.  Hoşbulduk. 

E.T.E.  Kısaca kendini tanıtır mısınız? 

N.C. Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü 3 sınıf öğrencisiyim. 
TÜBİTAK’la beraber projelerimiz var ve projelere yabancı 
değilim. Kendi şeker hastalığı projem var. Bir de hocamla 
çalıştığım bir proje vardı. Şanlıurfalıyım aynı zamanda. 

E.T.E.  Projemizden nasıl haberiniz oldu? 

N.C. Projenizden baştan beri haberim vardı. Çünkü TÜBİTAK’ı 
sürekli takip ediyorum. Hem kendimle alakalı “Neler var? 
Neler yok?” diye; hem de ödevlerim için inceliyordum. Orda 
görmüştüm ve sonra takip etmeye başladım. Ayrıca, web 
siteniz çok güzeldi. Oradan hep takip ediyordum. 3 defa 
başvurdum ve çok istiyordum; alındım. 

E.T.E.  Sizin bu projeye gelmenizi teşvik eden şey neydi? 

N.C. Ben bölümümü seviyorum. Gerçekten bölümüme aşığım. 
Doğa olunca biyoloji aklıma geliyor. Özellikle biyoloji için 
geldim. Bilgilerimi daha da artırabilmek için. 

E.T.E.  Yeterli oldu mu? 

N.C. Jeoloji ağırlıklıydı ama orman adına da istediklerime 
ulaştım. Biyoloji de belki biraz daha da artırılabilirdi ama yine 
de güzeldi. 

E.T.E.  Biyoloji derken bitkilerimi kastetmek istediniz? 

N.C. Evet ilk başta bitki, aynı zamanda hayvan da önemli. 
Biyoloji, botanik ve zooloji iki büyük dal. Zoolojiden uzak 
kaldık. Sağlık için anlatılan bitkiler yetersizdi ama yine orman 
adına iyiydi. 

E.T.E.  Döndükten sonra projeyi tavsiye edebilecek misiniz?  

N.C. Evet, tavsiye edeceğim. Muhakkak tavsiye edeceğim. 
Öğrendiklerini anlatırken bizden aldığınız eğitimi nasıl 
aktaracaksınız? 

N.C. Bence en güzel anlatma şekli. Doğada şöyle bir gün 
ormana gittiğimizde şu sarıçam, şu karaçam diyebilmeliyiz 
mesela bitkinin gövdesine dokunup 4 yüzlü ise bu bitki sağlık 
için kullanılabilir diyebileceğim. 

E.T.E.  Peki sizce bu tip projeler yaygınlaştırılmalı mı? 

N.C. Dediğimiz gibi kesinlikle. Sürekli doğayı, doğada 
öğrenmek en kalıcı olanı. Mesela, derslerde de bilgi alıyoruz 
ama doğada aldığımız çok daha kalıcı oluyor.  

E.T.E. Teşekkür ediyorum. 

N.C.  Teşekkür ediyorum. 

 


