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S.U. Hocam, öncelikle kendinizi tanıtırsanız sevinirim.  

M.K. İsmim Mustafa KATI, İstanbul Ümraniye Anadolu 
Lisesinde biyoloji öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 
Esasen Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindenim. İnönü 
üniversitesinden mezun olduktan sonra Mardin 
Kızıltepe’nin çeşitli okullarında 5 yıl öğretmenlik yaptım. 

S.U. Doğa eğitiminden nasıl haberiniz oldu? TÜBİTAK’ın 
doğa eğitiminden ve bizim IDE projemizden nasıl 
haberiniz oldu? 

M.K. Şimdi ben genelde TÜBİTAK’ın web sayfasını arasıra 
geziyorum. Yine bunun yanında bilim teknik gibi dergilere 
aboneyim. Tabi özellikle TÜBİTAK’ın web sayfasını 
gezerken buradan doğa eğitimleri hakkında bilgim oldu. 
Daha sonra ise buraya IDE’ye başvuru yaptım.  

S.U. Sayfamızı incelediniz? 

M.K. İnceledim, sayfa gerçekten çok hoş ve doğal bir 
sayfa. 

S.U. Projeye katılmadan önce, projeyle ilgili genel birikim 
oluştu mu? 

M.K. Branşım itibariyle bir birikim oluştu. 

S.U. Böyle bir projeye katılırken beklentileriniz nedir? 

M.K. Şimdi ben biyoloji öğretmeni olduğum için, az çok 
nelerin olabileceğini tahmin edebiliyordum. Tabii eksikler 
mutlaka var. Bunlarda tabii ki bu şekilde eksiklikleri 
söylene söylene, ilete ilete giderilir. Eksiklikler zamanla 
diğer projelerde giderilecektir. Özellikle, eksiklik olarak 
mesela göller tanıtılıyor fakat göller tanıtılırken su ve 
toprak kirliliği üzerinde durulursa, daha doğru olacağına 
inanıyorum. Bazı noktaların derinleştirilmesi ve bence 
çevre kirliliği hakkında bilgi biraz fazla olmalıydı.  

S.U. Bu bölgeye daha önce gelmiş miydiniz? 

M.K. Hayır ilk defa geliyorum.  

S.U. En çok aklınızda kalan, en çok beğendiğiniz yer. 

M.K. Kral yolu hoş, Gölcük Tabiat Parkı… genel anlamıyla 
tüm gezilen noktalar hoşuma gitti. 

S.U. Gezilen, gidilen noktalar uygun muydu? 

M.K. Uygun. 

S.U. Bu eğitimin meslek hayatınıza nasıl katkısı olacak? 

M.K. Tabii, bilgi paylaştıkça güzeldir. Bunları 
öğrencilerimle paylaşacağım. Bazı bilgiler branşımla 
alakalıydı. Branşım açısından bazı şeyler benim için 
boşlukta idi; buradan aldığım bilgilerle bazı boşlukların 
altına temel oluşturdu.  

S.U. Sonraki dönemler için hem bize hem katılımcılara yol 
göstermesi açısından söyleyeceğiniz bir şey var mı? 

M.K. Tabii, bu proje kapsamında gerçekleştirilen bu 
etkinlikler, gerçekten ne diyeyim, yani benim açımdan 
olumluydu. İnşallah ileriki projelerde bizlere yönelik, 
özellikle bizlere dönük, bu Isparta olmayabilir ya da başka 
yerdeki doğa projelerinde veya daha önce katılmışlar için -
“İleri Doğa Eğitimi” mi olur, bilemiyorum- projelerinin 
hazırlanması daha iyi olur. 

S.U. Tek katılımla sınırlandırılmamalı? 

M.K. Evet. Özellikle Biyoloji ve Fen Bilgisi öğretmenlerinin 
sınırlandırılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. 

S.U. Mesajınızı TÜBİTAK’a ileteceğiz hocam. 

M.K. Teşekkür ederim 

S.U. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Söyleyeceğiniz 
bir şey yoksa röportajımız bu kadar. 

M.K. Sizde bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 
Buradaki eğitim olsun bu röportaj olsun bu imkânları 
sunduğunuz için çok çok gönülden teşekkür ederim. 

 
 

 


