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Kendinizi Tanıtır mısınız? 
 
Isparta da Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak 
çalışmaktayım. Doğasever ve amatör bir dağcıyım. 
 
Projeye nasıl başvurdunuz? Daha önce TÜBİTAK’ın 
bu tür destekler verdiğinden haberiniz var mıydı? 
Bu tür projeler yapıldığını biliyor muydunuz?  
 
Isparta’ lıyım, İdris Hoca’ mızı önceden tanıdığım 
için bu projeye katılarak kendimi geliştirmek 
istedim. TÜBİTAK ın desteklediği bu tür projelerin 
olduğunu İdris OĞURLU’ dan öğrendim. 
 
Bu projeye katılırken beklentileriniz nelerdi? 
Beklentileriniz karşılandı mı? 
 
Isparta’ nın yerel bir dağcılık kulübünün üyesiyim, 
bu yüzden doğa ile sürekli iç içeyim ancak bu 
projeden beklentim proje ekibindeki doğa bilimleri 
konusunda uzman kişilerden dersleri dinlemek 
suretiyle doğayı onların gözünden görmek istedim 
ve bu amacıma ulaştım. Beklentimin üzerinde bir 
program oldu herkese çok teşekkür ederim.  
 
Proje de gördüğümüz alanlardan daha önce 
görmediğiniz yerler oldu mu? Sizi en çok şaşırtan 
ve etkileyen, en çok beğendiğiniz yer neresiydi? 
 
Önceden Kovada Milli Parkına hiç gitmemiştim orayı 
ve oradaki kuşları ilk defa gözledim..  
En çok etkilendiğim yer Yazılı Kanyon oldu. Projeden 
sonra tekrar oraya gidip kamp yapmak istiyorum.  
 

Kendi gezilerinizden farklı olarak 
görebildiklerinizden aklınıza gelen bir şey var mı? 
 
Yeni farkettiğim pek çok şey oldu tabi, özellikle de 
Dağlardaki Mermer ve Taş ocaklarının hem tabiatın 
görüntüsünü hem de ekolojik yapısını olumsuz 
yönde etkilediğini farkettim. 5 sene öncesine kadar 
aynı alanda gördüğüm Kartalları bu sene 
göremedim..  
 
Projede eksik olarak gördüğünüz, olumsuz 
bulduğunuz herhangi bir şey var mı?  
 
Bu projede gördüğüm herhangi bir eksik yok ancak 
gelen katılımcılar yeterince hazırlıklı gelmiyor. 
Tavsiyem katılımcılar projeye gelirken, projenin 
sitesinde yanlarına alması tavsiye edilen her şeyi 
eksiksiz bir şekilde temin edip getirmeleridir.  
 
Ispartalı ve doğada gezmeyi seven biri olarak bu 
proje size bir şeyler kattı mı? 
 
Eğitim süresince elde ettiğim çok şey oldu, doğa 
bilimleri uzmanlarından pek çok yeni bilgi edindim. 
Kimse her şeyi bildiğini söyleyemez, üstelik 
bildiklerimizde tekrar edilmelidir. Ayrıca yemekler 
çok güzeldi.  
Son olarak eklemek istediğim bir şey; ekipte 
gördüğüm kadarıyla herkes işini severek yapıyor ve 
evinden ailesinden ayrılma fedakârlığı gösteriyor. Bu 
sayede bu proje mükemmel bir şekilde yürütülüyor. 
Her şey için çok teşekkür ederim. 

 
 


