
 

 

 

Geleceğin STEM Kariyerleri ve Becerileri 
Kariyer Sayfası: Doğa temelli Çözümlerde 

Araştırmacı Bilim İnsanı 

Bu Kariyer Sayfası, NBS Aşama 2 ve STE(A)M BT projeleri kapsamında hazırlanmıştır. NBS pilot programı, Avrupa Komisyonu Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldı ve finanse 
edildi. European Schoolnet, VO EUROPE'un desteğiyle NBS Kariyer Sayfaları görüşmelerini ve bu materyallerin oluşturulmasını denetler. Bu belgede sunulan çalışma, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 
European Schoolnet tarafından koordine edilen ERASMUS+ programı projesi STE(A)M IT'den (Hibe sözleşmesi 612845-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD) fon almıştır. Belgenin içeriği yalnızca 
düzenleyicinin sorumluluğundadır ve içerdiği bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu olmayan Avrupa Birliği veya Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın görüşlerini 
yansıtmaz. 

 
Kariyer Sayfası: Doğa temelli Çözümlerde (NBS) 

Araştırmacı Bilim İnsanı 

Biyoteknoloji alanında doktora derecesine sahip bir Çevre Mühendisiyim ve CIIMAR-Disiplinlerarası 
Deniz ve Çevre Araştırmaları Merkezi'nde Doğa temelli Çözümler (NBS) alanında araştırmacı bilim insanı 
olarak çalışıyorum. Saint Joseph Üniversitesi'nde (Makao Özel İdari Bölgesi, Çin) ve Porto 
Üniversitesi'nde (Portekiz) Misafir Profesörüm. İlk zamanlardan beri NBS ile ilgili projeleri farklı 
bağlamlara entegre ettim; Yakın zamanda “Ekolojik ve Entegre Sanitasyon-ECOSAN”, “Daha Temiz ve 
Daha Güvenli Bir Makao için Doğa Temelli Çözümler” projelerinde ve “COST Eylemi CA17133 - Zengin 
Kaynaklı Döngüsel Bir Şehir Yaratmak için Doğa temelli Çözümlerin Uygulanması” projelerinde yer aldım. 
” Sürdürülebilirlik eğitimiyle ilgili çeşitli projelere de katıldım. Mühendisler Birliği'nin (Kuzey bölgesi) 
kıdemli yönetim kurulu üyesiyim ve Ulusal Portekiz Yeşil Çatılar Birliği'nin Başkan Yardımcısıyım. Çevre 
eğitiminde, NBS ve iklim değişikliğinin azaltılması ve uyum eylemleriyle ilgili dernekler, şirketler ve 
belediyelerle olan ilişkilerde aktif bir rol geliştiriyorum.   

 

 

Bir araştırmacı olarak işim, toplumsal sorunlara Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) uygun bir 
şekilde yanıt vermek için yeşil çatılar ve duvarlar, yapay ve yüzen sulak alanlar gibi Doğa temelli 
Çözümlerin (NBS) geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca, NBS, bölgelerin sürdürülebilirliği, iklim 
değişikliğine uyum ve bu değişikliğin etkilerini azaltma araçları olarak kaynakların verimli kullanımını 
öngörmektedir. Bu, çeşitli boyutlarda “doğa ile çalışmayı” ve sağlam bir STEM bilgi tabanına sahip olmayı 
içerir. Akademide geliştirilen teknolojiler için iş modellerini test etmeye yönelik çeşitli programları 
entegre ediyorum. NBS ile ilgili üç ana eylem hattım var: bilimsel araştırma, eğitim ve derneklerle birlikte 
çalışma. Eğitim kurumları, belediyeler, şirketler ve derneklerle işbirliği yapıyorum. STEM alanındaki 
deneyimlerim, bana izlediğim yolda en üst düzeyde performans gösterme becerisi kazandırdı.  

 

 

Çevre ve doğa dinamikleri ve etkileşimleri ile ilgili konulara her zaman ilgi duymuşumdur. Toplum için iyi 
bir şey yapmak istedim, tutku ve keyifle yapabileceğim bir şey. Büyükannem bana çevre mühendisliğinin 
ne olduğunu ve üniversiteden sonra izleyebileceğim olası yolları gösterdi. Daha sonra Doğa temelli 
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Çözümler ile çalışarak bilimsel araştırma dünyasını keşfettim. İşbirliği ve eğitim yoluyla yenilik yaparak, 
bilgi edinerek ve bu bilgileri başkalarına aktararak önümdeki potansiyeli fark ettim.  

 

 

Normal bir iş günüm, meslektaşlar ve öğrencilerle birlikte devam eden deneyler ve projeler hakkında bir 
güncelleme ile başlar. Doğa temelli Çözümlerin (NBS) uygulandığı deney alanlarında çok sayıda saha 
örnekleme kampanyası yapıyorum ve laboratuvarda çalışıyorum. Üniversitede NBS üzerine dersler ve 
konferanslar veriyorum ve bu konuda öğretmenler ve öğrencilerle çalışmak için ilkokullara gidiyorum. 
Sık sık belediyelerde çalışan teknisyenlerin yanı sıra herkese açık kurslar veriyorum. Diğer aktivitelerim 
arasında, devam eden projelere katılan uluslararası ortaklarla buluşma, bilimsel literatürdeki yenilikleri 
takip etme ve uluslararası konferanslara katılma yer almaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik eğitimi ile ilgili 
çeşitli dernek hareketleriyle ilgileniyorum ve NBS'nin yaygınlaştırılması, iklim değişikliğinin azaltılması ve 
uyum çözümleri üzerinde çalışıyorum.   

 

 

Liseyi bitirdikten sonra ne yapacağımı bilemedim. Ancak Yeryüzü sistemini, insan aktivitelerinin etkisini 
ve bu etkiyi en aza indirmek veya önlemek için neler yapılabileceğini anlama konusundaki büyük 
merakım ve ilgim beni Çevre Mühendisliği okumaya yöneltti. Birleşik Krallık'ta kirlenmiş (kontamine) 
toprakların fitoremediasyonu (bitkisel arıtım) ile ilgili bir staj yaptım, bu da “doğayla çalışmanın” nasıl bir 
şey olduğuna, uluslararası deneyimlerin potansiyeline ve işbirliği ve bilgi alışverişinin gücüne dair genel 
bir bakış açısına sahip olmamı sağladı. Daha sonra Portekiz Katolik Üniversitesi'nde Biyoteknoloji 
alanında doktora yaptım ve su yönetimi, arıtma ve yeniden kullanımı için uygulanan Doğa temelli 
Çözümler konusunda iki doktora sonrası eğitim gerçekleştirdim. Ağ kurarak ve ileri düzey kurslara ve 
konferanslara katılarak her zaman bilim ve teknolojideki en son gelişmeleri takip etmeye çalışırım. Bu 
bana Yeryüzü sistemiyle ilgili bütünsel bir görüş sağladı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için topluma 
nasıl katkıda bulunabileceğimi gösterdi. Kariyer yolumda Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin 
(STEM) her zaman var olduğu ve birbiriyle bağlantılı olduğu disiplinler arası bir yaklaşımı takip ettim. 

 

 

Mesleki düzeyde anahtar beceriler 

Analitik beceriler: Araştırma yaptığınız alandaki en son gelişmeleri takip etmek önemlidir. Beklenen ve 
istenen beceri, analitik araçlar ile veri analizine yüksek düzeyde hakim olmaktır. Eleştirel düşünme ve 
çok iyi düzeyde problem çözme becerileri de bir zorunluluktur.  
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Teknik beceriler ve Mühendislik becerileri: Doğa temelli Çözümlerdeki Araştırmacı Bilim insanları, ele 
almaları gereken günlük zorluklarla ilgili pratik ve uygulamalı bir yaklaşıma sahip olmalıdır.    

İş dünyası: iş hikayesi anlatımı becerisi, NBS uygulamaları düzeyinde, söz konusu kavramı paydaşlara ve 
karar vericilere sunarak çözümleri büyütmemi ve çoğaltmamı sağladı. Ayrıca NBS'nin uygulanabilirliği 
üzerine geliştirdiğim fikirler için çeşitli üstün başarı dereceleri ve ödüllerle tanınır oldum. 

İletişim: Başarının anahtarı, insanlarla işbirliğine açık olmaktır. Çalışmalarımı ve yaptığım 
araştırmalardaki ilerlemeleri yaymak için, topluluk önünde konuşma ve yazma becerilerim üzerine de 
çalıştım.  

Bilgi Teknolojisi: Özellikle bulgularınızı teknik raporlara, yayınlara ve eğitsel kaynaklara eklerken olmak 
üzere, bilgisayar grafikleri aracılığıyla verileri yönetme becerisi de önemlidir. 

Yönetim: Öğrencilerinizi ve ekibinizi motive etmek önemlidir. Ayrıca, öngörülen sonuçlara ulaşmak ve 
mevcut kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmak için araştırmanız iyi bir şekilde planlanmalıdır.  

Pazarlama: Günümüzde, bilimsel ilerlemeleri duyurmak için, farklı kanallarda (sosyal medya, televizyon, 
gazete vb.) ve yerleşik bir ağ içinde stratejik bilim erişimi çok önemlidir. Bu, kapsayıcı, erişilebilir ve 
herkes için anlaşılabilir bir şekilde yapılmalıdır.   

Kişisel ve sosyal beceriler: 

Motivasyon ve Psikolojik Dayanıklılık:  NBS alanındaki bir araştırmacı, işler planlandığı gibi gitmediğinde, 
sahip olduğu devam etme gücüyle motive olmalı ve sorunlara/olumsuzluklara karşı dayanıklı olmalıdır.  

Merak ve yaratıcılık: 
 Keşfetmeye karşı açık fikirli olmak ve yenilikçi çözümler bulmak için yaratıcılığı kullanmak önemlidir. 

Ekip çalışması ruhu: Fikirleri uygulamak ve hayata geçirmek, ancak etik değerlerle işbirliği yaparak ekip 
halinde çalışmakla mümkündür.  

Öz-disiplin: İş disiplini ve yüksek düzeyde bir organizasyon, disiplinler arası çalışmayı uygulamaya 
koymanıza imkan sağlayacaktır.   

Verimlilik ve sorumluluk: Kendinizi işinize adadığınızda, yüksek verimlilik ve mükemmel araştırma elde 
edilir.  

Girişim: NBS'de Araştırma Bilimcisi olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) doğrultusunda 
toplumsal zorlukları ve ihtiyaçları karşılamak için çözümler düşünme ve tasarlama konusunda proaktif 
olmam gerekmektedir.  

 

 

Benim becerilerime sahip olan birisi, akademi alanında öğretmen veya araştırmacı olarak; çevre eğitimi 
ve sürdürülebilirlik eğitimi için tavsiye ve hizmetler sunan danışmanlıklarda; özel sektörde çevresel 
biyoteknoloji ve mühendisliğinde uzmanı olarak; su yönetimi, katı atık arıtma ve ekosistem koruma ve 
rehabilitasyon görevleriyle ilgilenen kamu veya özel sektörde - uygulamadan işletme ve bakım yönlerine 
kadar; çevre sorunlarıyla ilgilenen yerel belediyelerde; ve iklim değişikliğini azaltma ve uyum stratejileri 
için stratejik planlamada çalışabilirler.  

KARİYER BEKLENTİSİ 



 
 Geleceğin STEM Kariyerleri ve Becerileri 

Kariyer Sayfası: Doğa temelli Çözümlerde 
Araştırmacı Bilim İnsanı 

 

 

Bilimsel araştırmalarda Doğa temelli Çözümler ile çalışırken disiplinler arası bir yaklaşıma sahip 
olmalısınız, çünkü “doğa ile çalışmak” bütüncül bir bakış açısı gerektirir. Bu nedenle, en büyük zorluk; bir 
çözüm geliştirmek ve bir çözümü incelemek için farklı geçmişlere, bilgilere ve görüşlere sahip olmaktır. 
Ayrıca, bilimsel araştırmalarda çalışmak da zordur çünkü deneylerinizin ve denemelerinizin sonuçlarıyla 
ilgili yüksek düzeyde bir belirsizlik vardır, ancak onu bu kadar heyecan verici ve büyüleyici yapan da 
budur. Yararlı ve anlamlı bir şeye katkıda bulunduğunuzu hissedebilirsiniz. 

 

 

Liseyi bitirdikten sonra ne yapacağınızı, hangi çalışma alanını seçmek istediğinizi keşfetmeye 
çalışıyorsanız, kendi içinize bakmalı ve ne yapmaktan hoşlandığınızı, neyin size keyif verdiğini ve ne 
hakkında büyük bir istek duyduğunuzu belirlemeye çalışmalısınız. Bu şekilde daha iyi bir dünyaya nasıl 
katkıda bulunabileceğinizi düşünebilir ve iz bırakabilirsiniz. Meraklı olun, açık fikirli olun ve en önemlisi 
farklı geçmişlere sahip olan insanlarla konuşun. Bu şekilde, farklı yollarda ve kariyerlerde farklı vizyonlara 
sahip olacaksınız, bu da kendi yolunuzu yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Okulunuzda düzenlenen her 
konuşmayı, konferansı veya davet edilen misafirleri, diğer gerçeklikler hakkında bilgi edinmek ve 
dünyada neler olup bittiğine dair fikir edinmek için fırsat olarak kullanın. Her zaman hayallerinize inanın 
ve onları gerçekleştirin. 

 

 

Her fırsatta, öğrencilerinizin/çocuklarınızın farklı alanlarda çalışan çeşitli profesyonelleri tanımalarını 
sağlayın, böylece izleyebilecekleri tüm seçenekleri görme fırsatına sahip olurlar. 

Potansiyellerini belirleme konusunda aktif olun, tüm süreç boyunca onları destekleyin ve yönlendirin, 
en iyi yönlerini ortaya çıkarın. Ayrıca, onları formasyonlarına, eğitimlerine ve beceri gelişimlerine yatırım 
yapmaya teşvik etmek önemlidir. Fırsat verilirse, kendilerini daha iyi tanıyacak ve seçecekleri geleceğe 
güven duyacaklardır. 

 

 

Cristina Calheiros’un Profili: https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6 

ZORLUKLAR 

ÖĞRENCİLERE TAVSİYELERİNİZ 

ÖĞRETMENLERE VE AİLELERE TAVSİYELERİNİZ 

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN 

https://www.cienciavitae.pt/portal/en/5D10-BCF9-05F6
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Şehirlerde Su için Doğa Temelli Çözümler konulu Herkese açık Konferans: 
http://ise.usj.edu.mo/events-calendar/public-lecture-nature-based-solutions-for-water-in-cities/ 

Dairesel Şehirler ve Doğa Temelli Çözümler Üzerine COST Aksiyonu: 
https://www.youtube.com/watch?v=eN0Bjt9RTyQ 

CIIMAR – Su Yönetimi ve Ekosistem Hizmetlerinin Teşviki için Doğa temelli Çözümler: 
https://www.portoprotocol.com/case-studies/ciimar-nature-based-solutions-for-water-management-
and-ecosystem-services-promotion/ 

ANCV (Portekiz Ulusal Yeşil Çatı Birliği): https://www.greenroofs.pt/ 

Disiplinlerarası Sürdürülebilirlik Eğitimini Genişletme (WISE): http://wiseproject.info/ 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal İnovasyon için Ortaklık (PASSION): http://passion.civitas.edu.pl/  

Jeoetik Çıktıları ve Farkındalık Öğrenimi (GOAL): https://goal-erasmus.eu/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeviri, Avrupa Birliği'nin H2020 araştırma ve yenilik programı – Scientix 4 projesi (Hibe sözleşmesi N. 
10100063) kapsamında finanse edilen ve European Schoolnet (EUN) tarafından koordine edilen Scientix 
tarafından yapılmıştır. Bu dökümanın içeriği, yalnızca organizatörün sorumluluğundadır ve Avrupa 
Komisyonu'nun (EC) görüşünü temsil etmez ve EC, içerdiği bilgilerin herhangi bir şekilde 
kullanılmasından sorumlu değildir. 
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