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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Öncelikle projemize hoş geldiniz 

BB:  Hoş bulduk sayın hocam 

ETE:   Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 

BB:  Ben Barış BAŞTÜRK Bingöl Gençten katılıyorum. Orada 
Çaytepe beldesinde müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum 
özellikle doğaya olan hayranlığımdan dolayı bu TÜBİTAK’IN 
projesine katılmak istedim. Çünkü doğayı çok seviyorum 
özellikle okulumuzun bulunduğu alan bahçe itibariyle çok 
büyük bir alan olduğu için burada öğrendiğim bilgilerle en 
azından ufakta olsa koruma alanı gibi bir yer yapılabileceğini 
düşünüyorum. Sınıf öğretmeniyim. 

ETE:   Nasıl haberdar oldunuz projemizden? 

BB:  Milli eğitimin düzenlemiş olduğu bir seminere katılmıştım 
dağcılarla hizmet içi eğitim binasında birlikte kalmıştık onların 
ilgili doğaya sevgilerinden dolayı araştırmam sonucu 
internette TÜBİTAK’IN sayfasına girince doğa eğitimini 
tıkladığım zaman buranın en son yer olduğunu öğrendim. 

ETE:   Peki Isparta’ya gelmenizdeki sebep nedir? 

BB:  Gelmemdeki en büyük sebep buraya aslında gelmem 
çok kolay olmadı öncelikle okul müdüründen izin almak 
zorunda kaldım sonra MEB’den izin almak zorunda kaldım ve 
son olarak ta sağolsun kaymakam bey doğa eğitimi için 
gittiğimi söyleyeceğine gayet hoş karşıladı. Yol izniyle birlikte 
9 günlük bir izin verdi bana hatta geldiğimde dedim ki 
öğrendiklerimi bildiklerimi sizinle paylaşmak isterim 
kaymakam bey diye söyledim kendisine. 

ETE:   Peki ne beklentiler içindeydiniz gelirken? 

BB:  Beklentilerim açıkçası doğaya olan ön bilgilerimin 
yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu ön bilgiyi tamamlayıp 
çevreme kendi bölgeme faydalı olabilmek çünkü bizim 
bölgemizde özellikle insanlarımız doğaya karşı özellikle habitat 
alanlarında büyük bir yıkım var. Bunu önleyebilmek bu amaçla 

geldiğim için sağolsun hocalarımdan bu gerekli bilgileri 
öğrendim 

ETE:   Bu proje benim için yeterli oldu diyorsunuz. 

BB:  Kesinlikle çok yeterli oldu. Hatta dediğim gibi şöyle 
fikirler oluştu bende. Bir habitat alanında böyle bir çünkü 
birçok yaban hayvanının barındığı bölgemizde bir yer var 
özellikle orman bakımından çok zengin arazi özellikle ceviz 
ağaçlarını ve kavak ağaçlarının olduğu bir yer yani kertenkele 
yılanlara kadar baykuşlara kadar özellikle atmaca türleri 
fazlasıyla var işte bilinçsiz avlanma sonucu bunların türleri 
tehlike altında eğer ilerde bunları koruma altına alabilirsem 
şayet çok güzel belki de ileride milli park olma özelliğine sahip 
olacaktır. 

ETE:   Peki derslerde kullanılacak bir materyaliniz olacak mı? 
Bundan sonra değerli ilgili  

BB:  Kesinlikle meşe üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Çünkü 
bizim bölgemizde karasal iklim olduğu için o bölgede en güzel 
yetişecek ağaç türü olarak meşe olacağını düşünüyorum. 

ETE:   Döndükten sonra arkadaşınıza tavsiye edecek misiniz? 

BB:  Arkadaştan ziyade okul içinde büyük bir çalışma yapmayı 
düşünüyorum. Okulumuzun dediğim gibi bir yatılı bölge 
ilkokulu arka tarafındaki arazi çok büyük ve bodur meşe 
ağaçları var onların güzelce bakımını yapıp etrafını çevreleyip 
2 yıl içinde başarılı olabilirsem bu bilgileri sizlere ve 
TÜBİTAK’A göndermeyi düşünüyorum yaptığım çalışmaları 

ETE:   Peki bu tip projelerin yaygınlaştırılması sizde bir anlam 
ifade edecek mi? 

BB:  Kesinlikle en büyük anlamı bende oluştu. Bunu bu 
bölgemde faydalı olabilirsem 2 yıl içinde düşünüyorum. 

ETE:   Peki hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim 

BB:  Ben teşekkür ederim 

 


