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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Öncelikle projemize hoş geldiniz. 

CB:  Hoş bulduk 

ETE:  Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 

CB:  Adım Cemil Biçer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen 
Bilgisi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Afyonluyum, doğa 
gönüllüsüyüm. Amatör olarak kuş gözlemcisiyim. Amacım, 
doğa eğitimleri ve uzman kişilerden bilgi alarak bunu 
geliştirmek. 

ETE:  Projemizden nasıl haberdar oldunuz? 

CB:  Projenizden Burdur’da bizim bir tanıdığımız bir bayan bu 
projeden bahsetti. Bu da bizim ilgimizi çekti. Zaten ekip olarak 
buraya gelmeyi gerçekten çok istedik ve geldik. Çok da 
memnunuz. Harika bir hafta geçirdik. 

ETE:  Peki gelirken bir beklentiniz var mıydı? 

CB:  Gelirken beklentimiz vardı tabii. Doğayla ilgili bilgimizin 
artması, doğaya daha hakim olup daha ciddi, daha iyi sonuç 
almaktı. Beklentimizin karşılığını aldık mı buradan!; elbette 
fazlasıyla aldığımıza inanıyoruz. Ben kendim için söyleyeyim ki 
buradan çok donanımlı bilgi sahibi ayrılıyoruz. 

ETE:  Donanımlı bilgi derken? 

CB:  Mesela, bitkiler hakkında pek bir bilgim yoktu; ama artık 
bitkiler hakkında hatırı sayılır bilgi birikimim var. Yaban 
hayvanlar hakkında kuşlar haricinde bilgim yoktu ama 
hayvanlarla ilgili bilgim var. Bu nedenle bunların benim için 
büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Daha üniversite 2. sınıf 
öğrencisi olmam da geleceğim açısından çok önemli. 

ETE:  Proje öncesi doğa hakkında beklentiniz neydi ve proje 
sonrası ne oldu? 

CB:  Proje öncesinde aklıma gelen şey, Türkiye’de doğal 
varlığın farkına varmaktı. Çünkü birçok insan bunun farkında 
değil ve bilinçsizce yapılar şeylerden ötürü doğamız 
bozulmakta. Projeden sonra, doğaya olan bakış açım biraz 

daha gelişti. Çünkü projede uzman bir ekipten bilgi almak 
bizim için çok önemliydi. Artık doğaya daha farklı bakıyorum. 
Mesela, doğa yürüyüşleri yaptığımızda öğretmenler ile 
konuştuğumuz zaman bunları yerinde gördüğümüzde çok 

daha bilinçlenmemiz ve çok daha hassas davranmamız 
gerektiğini bize anlattılar. Benim için gerçekten çok önemli, 
çünkü bu ülkede aynı doğada yaşıyoruz. Doğa olmazsa biz de 
olamayacağız. 

ETE:  Peki projemizi tavsiye edecek misiniz? 

CB:  Tabii ki! Çünkü gerçekten kusursuz bir proje; eğitimi 
olsun, yürüyüşleri olsun, bilgilendirmeleri olsun, öğretmenlerin 
ilgisi olsun çok iyi bir durum. Çünkü herkes bir şeyler 
paylaşmak istiyor ve doğa için bir şeyler yapmak istiyorlar ve 
bu gerçekten çok güzel bir şey. 

ETE:  Peki proje sonrası bu bilgileri mesleğinizde aktaracak 
mısınız?  

CB:  Tabi ki! 

ETE:  Peki nasıl bir yol izleyeceksiniz? 

CB:  Bu projeleri arkadaşlara aktaracağız; fakat bu projeyi 
sözel olarak anlatmamız arkadaşlarımız açısından pek bir şey 
ifade etmiyor. Bunları yerinde göstererek, kamplar 
düzenleyerek, edindiğimiz bilgileri arkadaşlara aktarırsak daha 
faydalı olacağını düşünüyorum. Mezun olduğum ve mesleğe 
atıldığım zaman öğrencilerime bir şeyler verecek olmam 
gerçekten gurur verici. Çünkü öğrencilerim karşısında boş bir 
kişi olmaktansa; bilgili, duyarlı bir kişi olmamın çok daha iyi 
olduğunu düşünüyorum. 

ETE:  Bu tip projelerin yaygınlaşması sizce gerekli mi? 

CB:  Tabi gerekli. Biliyoruz ki, Türkiye’de bu tip projeler çok 
fazla yok ve çok da bilinmiyor ve insanımız da araştırmıyor. 
Bilinçsizler ve bilgi sahibi değiller. 

ETE:  Teşekkür ederim. 

CB:  Asıl ben teşekkür ederim. 

 


