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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Hocam öncelikle hoş geldiniz 
projemize kendinize bize kısaca tanıtır mısınız? 

Merve ARDUÇ: SDÜ biyoloji 3 sınıf öğrencisiyim. Aslen 

Karadenizliyim. İstanbul’da yaşıyorum. 

ETU: Projemizden nereden haberdar oldunuz? 

MA: Okulumuzdaki asistan hocalarımızdan daha önceden bu 
programa katılanlar olmuştu. Onların vasıtası ile katıldım. 
Kendileri bu tür projelerden internet vasıtasıyla bizleri 
haberdar ediyorlardı. Benim yakın bir arkadaşımda Eylül 
dönemine katılmıştı. Açıkçası o çok etkiledi,  beni de itekleyen 
o oldu.   

ETU: Peki hocam gelmeden önce sitemizi ziyaret ettiniz mi? 
Yeterli bilgiye sahip oldunuz mu?   

MA: Evet ziyaret ettim. Sitede ayrıntıya çok fazla girilmişti. Ya 
da ben arkadaşımdan edindiğim bilgilerle daha farklı 
düşündüm. Bunun nedeni kesinlikle ekip değil. Bence sebebi 
farklı branşlardan öğretmenlerin olması. Çünkü ben biyoloji 
okuduğum için bazı bilgilere sahiptim ancak diğer branştan 
hocalarımızın da anlayabilmesi için daha genel bilgiler verildi. 
Tabiî ki bu kısa zaman zarfında çok detaya girmek mümkün 
değil. Bence aynı branşta olan öğretmenler bir eğitim 
döneminde alınmalı ve o şekilde bilgi seviyelerine göre detay 
ya da genel olarak bilgiler verilmeliydi. Kuş gözlemi hakkında 
bilgi birikimim tabi ki arttı ancak aynı şeyi bitkiler açısından 
söyleyemeyeceğim. Tabiî ki bu durum benim branşımla da 
alakalı.  

ETU: Projemize gelmeden önce en büyük beklentiniz neydi ve 
bu beklentiniz karşılandı mı?  

MA: Ben bölümümü çok isteyerek seçmedim ama bitkiye 
eğilimli olduğumu düşünüyorum ve seçmeli derslerimi bu 
yönde seçmeyi planlıyorum. Burada farklı branşta 
öğretmenlerin olması sebebi ile bir tartışma ve fikir alış 
verişlerinin olmasını bekliyordum. O amaçla geldim çünkü biz 
çok uygulama gezileri yapamıyoruz ve burada birçok gezi 
yaptık. Kuş gözlemi, seher yürüyüşleri hangisinin beni 

etkileyeceğini doğada yaşayarak görmek istedim. Bu konuda 
gerçekten çok etkili oldu. Ben hayvanlardan pek haz 
etmiyorum, derslerimde de bu şekilde aslında. Burada kuş 
gözlemleri çok etkileyiciydi. Bilgi alış verişi ve kendi eğilimimi 

saptamaktı amacım; proje de bu konuda beklentilerimi 
sağladı.   

ETU:: Proje sırasında gezilen alanları daha önce gezmiş 
miydiniz? 

MA: Evet gezmiştim, okul derslerim için bitki toplamaya 
Kovada’ ya gelmiştik geçen yıl. Eğirdir’e zaten sık sık gezi 
amaçlı geliyoruz. Gökçay ve Ayazmaya da gidiyoruz. Bir tek 
Gölcüğe gitmemiştim orası da çok güzeldi.   

ETU:Sizce gezilen alanlar dışında başka bir yerde gezilmeli 
dediğiniz bir yer var mı? 

MA: Bence seçilebilecek en güzel yerler seçilmişti. Bu konuda 
proje çok başarılıydı. Eksiklik yoktu bence.  

ETU: Projemizi tavsiye etmeyi düşünüyor musunuz? 

MA: Evet tabiî ki tavsiye edeceğim. Beni etkileyen genç bir 
ekibin olmasıydı. Genç ekip  çok girişimciydiler; İdris hocam, 
Hasan hocam ekipten yaşça daha büyük olmalarına rağmen 
aynı amaç uğruna bir araya gelmişlerdi.  Bence çok güzel bir 
şey Yüksek lisans, doktora öğrencileri ve hocaların bir arada 
bir şeyler yapması çok güzel.   

ETU: Projemiz öncesi ve sonrası doğaya bakış açınızda 
değişim oldu mu? 

MA. Hayvan türleri ile iz ve belirtileri konusunda farkındalık 
oluştu bende. Artık galiba yolda yürürken de iz arayacak 
gözlerim.  

ETU: Projenin size katkı yaptığını düşünüyor musunuz? 

MA: Projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bölüm 
öğrencileri açısından daha faydalı bir çalışma. 

 


