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Emrah Tagi ERTUĞRUL:  Doğa projemize hoş geldiniz. 

GÖ:  Hoş bulduk 

ETE: Kendinizi tanıtır mısınız? 

GÖ:  Görkem ÖZENDER. Çanakkale’nin Biga ilçesinde 
öğretmenlik yapıyorum 2 yıldır. İzmirliyim. 

ETE: Doğa eğitim projesinden nasıl haberdar oldunuz? 

GÖ:  Yüksek lisans yapan bir arkadaşım sayesinde 18 Mart 
üniversitesinde bir arkadaşım bana söyledi böyle bir 
programdan haberdar olduğunu bende TÜBİTAK’IN sayfalarını 
ziyaret ederek başvuruda bulundum. Bu şekilde programa 
katıldım 

ETE: Isparta’yı tercih etmende ki sebep neydi? 

GÖ:  Isparta’yı tercih etmemdeki sebep daha önce hiç 
gelmemiş olmamdı. Bu civarda böyle bir çalışmaya 
katılmamıştı. Çok fazla göl içermesi de dikkatimi çekenlerden 
biri oldu. Göl ve göl çevresinde yaşayan canlıları 
tanımıyordum açıkçası. Fikir sahibi olabilmek için Isparta’yı 
tercih ettim. 

ETE: Peki gelirken beklentileriniz neydi? 

GÖ:  Gelirken beklentilerim öncelikle bu yöreyi tanımak. 
Endemik türler açısından zengin olan bu bölgenin bu yeni 
türleriyle tanışmak sonra dediğim gibi kendimi geliştirmek 
kendimi geliştirirsem öğrencilerimi de geliştiririm diye 
düşündüm. Bu şekilde bu programa katıldım. Yeni insanlarla 
tanışmak özellikle kendi meslektaşlarımla bilgi paylaşımında 
bulunmak bunlar çok da dikkat ettiğim özelliklerdi. Bu şekilde 
katıldım. 

ETE: Bilgi bakımından doyurucu olan disiplinler hangileri oldu 
sizce? 

GÖ:  Bilgi bakımından doyurucu olan disiplinler mesela bitkiler 
açısından birçok bitki tanıdım. Birçok ağacı gördüm burada ilk 
defa sonra kuşlar hakkında fazla bilgiye sahip değildim. 
Kuşları daha yakından tanıdım onların özelliklerini kanat 
yapılarını renklerini büyüklüklerini ve bunların nasıl ayırt 

edildiklerini bunlar hakkında bilgi sahibi oldum. Aklıma ilk 
etapta gelen bunlar. 

ETE: Bu projeden önceki ve bu projeden sonra ki çevrecilik 
anlayışınız arasında bir fark oldu mu? 

GÖ:  Tabi korunan alanları daha yakından tanıdım. Öncelikle 
öyle söyleyeyim nelere dikkat etmemiz gerektiğini öncelikle 
öğrenmiş olduk. Daha önceden tabi ki bizler çevreye duyarlı 
kişi meraklı olduğum için bu projeyi tercih ettim ama bundan 

sonra daha da dikkatli olacağız ve önümüzde ki insanları daha 
çok bilgilendireceğiz bu alanların tanıtımına katkıda 
bulunacağız ve bu alanlara geldiğimiz zamanda yapılan 
çalışmalar konusunda dikkatli olunması ve bilinçli şekilde 
hareket edilmesi bu konuda etrafımızdaki insanları bizlerde 
aydınlatmaya çalışacağız. 

ETE: Peki projeden önce doğa diye bir kelime duyduğunuzda 
ilk aklınıza gelen şey neydi? Artık doğa denince aklınıza gelen 
ilk şey ne oluyor? 

GÖ:  İlk önce aklıma su geliyor toprak geliyor en temel olarak 
bütün canlılar hayvanlar hepsi karışık şekilde geliyor. Bundan 
sonra da özellikle yeni gördüğüm canlılar aklıma geliyor şu 
anda doğa dediğimde bu program boyunca gördüğüm canlılar 
geliyor aklıma ilk etapta. 

ETE: Peki projenizi döktükten sonra tavsiye edecek misiniz? 

GÖ:  Tabi ki tavsiye edeceğim öncelikle görev yaptığım 
okuldaki öğretmen arkadaşlarıma öğrencilerime burada 
yaptığım çalışmalar aldığım notlar onlarla ilgili sunumlar 
hazırlamayı planlıyorum onlara bilgi vereceğim. Gördüklerime 
sadece çevremde ki değil yaşadığım şehirde ki yani görev 
yaptığım herkese fenle ilgili biyolojiyle ilgili görev yapan 
herkese bahsedeceğim. İnternette forumlarda hani bu aynı 
mesleği paylaştığım insanlarla sohbetlerle de çok güzel bir 
program olduğunu anlatmayı düşünüyorum. 

ETE: Öğrencilerinize çok şey katacağınızı düşünüyor musunuz 
bu konuda? 

GÖ:  Tabi ki düşünüyorum fen bilgisi öğretmeni olarak hiç 
araziye çıkmamıştık biz üniversitede şimdi de her günümüz 
yoğun bir şekilde arazide geçti ve bu beni çok mutlu etti. 
Teorik olarak bildiğimi birçok şeyi öğrenme fırsatı görme 
fırsatı da bulundum ve öğrencilerime de tabi ki anlattıklarımla 
çektiğim fotoğraflarımla işte yazılarla onları bilgilendirmeye 
çalışacağım. Bende onlara sunumlar hazırlıyorum dediğim gibi 
katkısı olur mutlaka. 

ETE: Peki bundan sonra sosyal yaşantınızda çevresel bir 

sorun gördüğünüzde ne yapmayı planlıyorsunuz? 

GÖ:  Çevresel bir sorun gördüğümde şimdi bakacağım bu 
sorun eğer bir insandan kaynaklanıyorsa o insana öğretmenlik 
özelliğimi de ortaya koyarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım 
ya da yetkili mercilere bildirerek önlemler alınmasını 
söyleyebilirim. Yani gördüğüm eksiklileri yetkili kurumlara 
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söyleyebilirim önerilerde bulunabilirim benim de hani 
düşünebildiğim ifade edebildiğim kadarıyla böyle bunlar 
yapılabilir. 

ETE: Peki hocam teşekkür ederim. 

GÖ:  Ben teşekkür ederim   

 


