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S.U. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? 

M.T. Adım Musa TOKMAK, Ankara’nın Polatlı ilçesinde 
İngilizce öğretmeniyim. İzci lider öğretmeni sıfatıyla bu 
eğitime katıldım. 

S.U. Projeden nasıl haberiniz oldu hocam? 

M.T. İzci lider öğretmeni olarak daha önceden MEB izcilik 
kursuna katılmıştım. Oradaki öğretmen arkadaşlarla, izci 
lider arkadaşlardan duymuştum. Galiba tesadüfen 
TÜBİTAK’ın sayfasında da görmüştüm.  

S.U. Böyle bir projeye katılmak aklınızda var mıydı? 

M.T. Vardı, yazın ben yine bazı projelere katıldığım için 
IDE’nin bir şubat dönemi olması, öğretmen olarak benim 
tam şubat tatilime gelmesi fırsat oldu. Kabul edildiğim için 
çok mutlu oldum.  

S.U. Başvuru yaparken beklentileriniz nelerdi, bu proje ve 
eğitimden.  

M.T. İlk başta sizi bir şey konusunda tebrik edeyim. 
Başka diğer bölgelerde TÜBİTAK’ın diğer projelerinin 
sayfalarına da bakmıştım. Sayfalarda bayağı soru ve 
forumları vardı. Soruları cevaplamak güzel olabilir, ama 
uzun zaman alacağını düşündüm. Sizinkinin çok kısa 
olması, soruların net olması, beni etkiledi. Bir de Isparta 
görmek istediğim bir yerdi.  

S.U. Daha önce gelmemiştiniz, sanırım buralara.  

M.T. Yok, ilk defa geliyorum. Antalya’ya gelişlerde 
terminal dışında hiçbir şekilde görmemiştim.  

S.U. Hemen Isparta’yla ilgili bir soru soracağım. 
Gezdiğimiz noktaları beğendiniz mi? 

M.T. En çok Sütçüler tarafındaki doğal güzellikleri 
beğendim. Özellikle Yazılıkanyon’daki manzaralar 
gerçekten enfesti, çok hoştu. Belki de ilk defa böyle bir 
kanyona geliyorum. Kış ortasında kar sularının, derelerin 
berrak sularını görmek gerçekten bizi dinlendirdi.  

S.U. Kanyon, birçok arkadaşımızın aklında kalacak 
sanırım. Az önceki arkadaşımız da Kanyon’un oranın en iyi 
noktalardan biri olduğunu söyledi. Katılımda web 
sayfasında soruların kısa olduğunu söylediniz. İstenenler 
belliydi. Web sayfamız size bir fikir verdi mi? Önceki 
dönemlerde yapılanları izlediğinizde, aklınızda bir imaj 
oluştu mu?  

M.T. Ha.. aynı zamanda, o yönünüzü de tebrik etmek 
isterim. Gün gün programları anlatmışınız. Resimler de 
boldu. Geldiğimiz zaman neler yapabileceğimiz, nerelerde 
kalacağımız, ne gibi şeyler görebileceğimiz, konuların ne 
olduğu hakkında az buçuk fikir edindik. O yönden 
gerçekten bize çok faydası oldu, referans oldu. 

 S.U. Katılmadan önce beklentileriniz nelerdi? 
Ulaşabildiniz mi? Yeterli buldunuz mu? 

M.T. İlk beklentilerim: Tabii ki doğa eğitimi olduğu için 
doğayı tanımak, esas arzu eteğim buydu. Diğer 
beklentilerim ise yeni arkadaşlıklar kurmak, yeni insanlar 
tanımak. Diğer bir şey de meslektaşlarımızın tecrübelerini 
almak-faydalanmak varsa, bilmediğimiz şeyleri 
arkadaşlardan öğrenmek, bizim bildiğimiz şeyleri 
aktarmaktı. Bu konuda epey başarıya ulaştık. Yani, yeni 
fikirler tecrübeler edindiğimizi söyleyebilirim.  

S.U. Fikirlerin paylaşıldığı güzel bir ortam oldu, diyebilir 
misiniz? 

M.T. Evet. 

S.U. Doğanın en iyi öğrenileceği yer kendisi. Biz de 
laboratuar olarak doğayı seçtik. Bunda başarılı 
olduğumuzu düşünüyor musunuz?. Sonraki dönemlerde 
bize katılacak arkadaşlara yol göstermesi ve bize de yol 
göstermesi açısından, eleştirileriniz varsa, onları da 
duymak isteriz. 

M.T. Aslında birçok insanın internet olanağı var. Ama 
internet olanağı olan insanların kaçta kaçı bunu biliyor. 
Projenin biraz daha reklâmı olsa daha iyi olacaktır. İkinci 
bir şeyde, birazda ana tema öğretmenlikti. Coğrafya, sınıf 
ve biyoloji öğretmenliklerini almanızı da eminim ki çok 
daha hevesli olan yine kendi öğrencilerine daha fazlasını 
katabilecek arkadaşların da alınmasını istiyorum. Yani, 
gerçekten bu tür hususlarda birçok kesime açık olunması, 
yelpazenin geniş olması faydalı. Bundan sonraki projeler 
geniş yelpazeli olsa daha iyi olur diyorum. 

S.U. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa röportajımız sona 
eriyor.  

M.T. Teşekkür ediyorum. Sizlerin bize her yönde faydanız 
oldu. Canı gönülden teşekkür ediyorum. 

S.U. Katılımınız için bizlerde size teşekkür ederiz. 

  
 

 


