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RÖPORTAJ Zahide ÖZDEMİR 

 
Kendinizi tanıtır mısınız? 
 
Adım Zahide 1,5 yıl Hemşirelik yaptım. Sonra 
Araştırma Görevlisi olarak atandım. 6,5 aydır 
Isparta’da yaşıyorum. Doğa severim. 
 
Projeden nasıl haberiniz oldu? 
 
Okul mailime gelen bir ileti vasıtasıyla haberim oldu. 
Daha önce de çok istediğim ama bir türlü fırsat 
bulamadığım bir konuydu. İletiyi görünce hemen 
başvurdum. Şanslı olmalıyım ki katılımcı olarak 
seçildim. 
 
Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler 
verdiğinden haberiniz var mıydı? Bu tür projeler 
yapıldığını biliyor muydunuz? 
 
Projelerin daha çok çocuklara yönelik olduğunu 
düşünüyordum. Kendi alanım da pediatri olduğu için 
çocuklarla ilgileniyorum. Bu nedenle çocuklara 
yönelik olan projelerden haberim vardı. Ama 
yetişkinlere yönelik projeler de olduğunu 
bilmiyordum. 
 
Projeye katılmadan önce web sayfamızı inceleme 
şansınız oldu mu? 
 
Katılmadan önce web sayfasından haberim yoktu 
ama katıldıktan sonra oldukça fazla inceledim. 
 
Isparta’ya yeni gelmişsiniz. Eğitim boyunca 
gezdiğimiz noktaları daha önce görmüş müydünüz? 
 
6 aydır görmediğim yerleri gezdim ve doğayı 
hayranlıkla izledim. Aynı esnada bu işi teorik olarak 
da bilen bilim insanlarından bilgi almak beni çok 
memnun etti. 
 
Birçok korunan alan dolaştık, gezdik. Sizi en çok 
şaşırtan ve etkileyen, en çok beğendiğiniz yer 
neresiydi? 
 
Zor bir soru. Hepsi çok güzeldi ama Yazılıkanyon 
Tabiat Parkı’nın yeri bende ayrı olacak galiba. İlk 
defa çadırda kaldım, ilk kaya tırmanışımı burada 
deneyimledim. Burada doğayla çok fazla etkileşim 

halindeydik. Harikaydı. İlkleri yaşattığı için yeri çok 
ayrı.  
 
Kamp şartları sizi zorladı mı? 
 
Açıkçası başta çadırda kalacak olmaktan korktum. 
Daha önce hiç kalmamıştım, böceklerden hiç 
hoşlanmam, etrafta yaban hayvanı çıkabilir diye 
tabelalar var. Çok riskli bir şey. Aslında hayatımı 
kontrollü yaşamayı severim, işimi şansa bırakmam 
ama bunu denemek istedim. Çünkü gerçekten bir 
doğaseverim. Yapılması gereken bir şey olduğunu 
düşündüm. Doğadan korkmamamız gerektiğini 
düşünüyorum ama çocukluktan beri apartmanda 
yaşayan biri olduğum ve doğayla çok fazla iç içe 
olmadığım için bu durum beni korkuttu. Ayrıca 
kamp ortamında olanaklar da çok kısıtlı. Çeşmeyi 
açtığınızda su akmayabiliyor ya da her zaman her 
şey elinizin altında olmayabiliyor. Ama işin içine 
girince çok fazla zevk aldım. Harika bir deneyimdi. 
Bazen suyun olmaması, yemek saatlerinin düzeni, 
kendi pişirdiğimiz yemeği yemek, kendi 
semaverimizde çay demleyip içmemiz, kendi 
ateşimizi yakıp yemek pişirmemiz ve o yemeğin 
lezzeti, orada akan suyun şırıltısıyla birlikte herkesin 
oturup birbiriyle sohbet etmesi ve o atmosfer, 
oradaki kokuyu hissetmek bambaşka bir şey. 
 
Grubunuzun yani obanızın ismi neydi? 
 
Yakamoz obasıyla başladım sonra grup değiştirmem 
gerekti. Ama hepsi çok renkli insanlar. Birçok doğa 
severin bir arada olduğu bir ortam. 
 
Katılımcı profilimiz genelde öğretmen, ancak sizin 
profiliniz biraz farklı. Bu açıdan bakıldığında 
aranızdaki etkileşim ve paylaşım nasıldı? 
 
Çok güzeldi. Ben hem öğretmenlik hem de 
hemşirelik yaptığım için öğretmenlik açısından 
öğrendiğim çok şey de oldu. Sağlık alanında da 
gözlemlerim oldu. Birçok farklı coğrafyadan gelen 
insan var. Her birinin kendine özgü davranışları, 
yaklaşımları var. Bu yöre insanının da kendine özgü 
yaklaşımları var. Doğanın hem insan ruhuna hem de 
insan fizyolojisine etki eden bir olgu olduğunu bir 
kez daha yaşayarak görmüş oldum. İçinde 
bulunduğumuz ortamın, çevrenin bizim için ne 
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kadar önemli olduğunu anladım. Çevresi insana bir 
mizaç kazandırıyor ve o insan o mizaçla ömür boyu 
yaşıyor. Demek ki doğanın görmediğimiz ama kendi 
içimizde hissettiğimiz bir yönü de var. Fizyolojik 
olarak sağlığımıza etkisi çok açık. Yenebilen 
meyveleri ayırıyoruz, organik ve sağlıklı beslenmeye 
çalışıyoruz. Ama coğrafyanın insan karakteristikleri 
üzerindeki etkisini de görmüş oldum. Mesleki açıdan 
da doğayı korumanın, doğayı sevmenin ve doğayı 
anlayıp başkalarına aktarmak gereğinin bir 
sorumluluk olduğunu anlamış olduk. Bu konudaki 

farkındalığımız artmış oldu ve herkes bu konuda bir 
sorumluluk üstlenmiş oldu. 
 
Yanınızda neler götürüyorsunuz? 
 
Çok şey götürüyorum. Her şeyden önce çok güzel 
duygularla ayrılıyorum. Herkesin bir tadına bakması 
gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeyler anlatılmaz, 
yaşanır diye bir klasik var ama bu gerçekten böyle 
bir şey.  

 
 
 


