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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Öncelikle doğa eğitim projemize 
hoş geldiniz. 

İÖ:  Hoş bulduk. 

ETE: Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

İÖ:  İpek ÖZAT. 1981 Diyarbakır doğumluyum. İstanbul’da 
Coğrafya eğitimi aldım. Lisansı orada bitirdim. Şuanda yüksek 
lisans yapıyorum. Fiziki coğrafya dalında. Mersin’de 
oturuyorum.  

ETE: Doğa Eğitim Projemizde nasıl haberdar oldunuz? 

İÖ:  İnternet üzerinden. 

ETE: TÜBİTAK’IN Web sitesinden mi? IDE Web sitesinden mi? 

İÖ:  TÜBİTAK’IN sitesinde. 

ETE: TUBİTAK’ ın diğer projelerini takip ettiniz mi? 

İÖ:  Daha ziyade doğa eğitimi olduğu için direkt ben orayı 
tıkladım. Bu nedenle başvuru yaptım. Doğa ile ilgili çalışmalar 
projeler vs. Diğerlerinden de biraz haberim var ama çok 
ayrıntılı şekilde değil. 

ETE: Isparta’yı tercih etmenizde sebep ne oldu? 

İÖ:  Şöyle oldu. Ben diğer programlara katılmadım 

yetişemedim son olarak ta program dikkatimi çekti. Isparta’yı 
daha önce görmüştüm, methini fazla duymuştum o yüzden. 

ETE: Böyle bir projeye katılmaktaki amaç neydi? 

İÖ:  Öncelikle uzmanlardan daha ayrıntılı bilgi almak. Doğayı 
daha iyi anlamak ve tanımak. Böyle bir grup içersinde 
etkileşim ortamı oluşturarak eğitim almak. 

ETE: Beklentileriniz neydi? 

İÖ:  Genel olarak doğanın yada ekolojik sitemin işleyişi 
konusunda daha ince daha ayrıntılı bilgiler edinmek oldu.  

ETE: İnce ayrıntılı bilgiden kastınız neydi.  

İÖ:  Bizim işimiz doğa ile çok iç içe olduğu için mecburen her 
türlü bilgiye ihtiyacımız oluyor. O yüzden sadece coğrafya 

öğretmenlerinden bilgi almakla değil de başka bölümlerden 
insanların doğaya bakışı ya da nasıl yorumladıkları ilgimi çekti. 
O yüzden tercih ettim ve geldim. 

ETE: Projemiz tatmin edici oldu mu sizin için? 

İÖ:  Hayal kırıklığına uğradığım kısımlar da oldu. Olmadı 
değil. Yer bilimine çok fazla yer ayırılmadığını düşünüyorum 
programın. Bunun dışında iyiyiydi.  

ETE: Doğa eğitiminde sence yer bilimle ilgili çok fazla bilgi 
edinilmesine gerek var mı yani? 

İÖ:  Sonuçta yer bilimleri de doğanın bir parçası olduğu için 
bilgi verilmesi gerektiğini düşünüyorum.  

ETE: Ne tür bilgiler verilebilir yer bilimleri ile ilgili? 

İÖ:  Mesela gezdiğimiz gördüğümüz yerlerin jeolojik özellikleri 
ve yapısal özelliklerinin daha ayrıntılı bir biçimde anlatılması 
gerekli olduğuna inanıyorum. Belli alanlar dışında yer 
bilimlerine değinilmedi.  

ETE: Tek eksik bu muydu projede? 

İÖ:  Yani daha fazla sunu yapılabilirdi. Onun dışında iyiydi. 

ETE: Projemizi arkadaşlarınıza tavsiye edecek misiniz?  

İÖ:  Evet. Kardeşim başta olmak üzere bütün arkadaşlarıma 
tavsiye edeceğim. Sonuçta kaybettiğimiz bişey yok 
kazandırdıkları çok fazla. 

ETE: Peki bu projelerin yaygınlaştırılmasının bir önemi var mı? 

İÖ:  Tabiî ki! Tabiî ki! Tabiî ki! Öğretmenler katılıyor. Onların 
yetiştirdiği öğrencilere daha faydalı olması için gerekli.  

ETE: Peki Hedef kitle olarak öğretmenlerin seçilmesi projenin 
yaygınlaşmasında rol oynayacak mıdır? 

İÖ:  Tabiî ki! Çünkü onlar yeni nesil yetiştiriyorlar. 

ETE: Katıldığınız İçin Teşekkür Ederim… 

İÖ:  Ben teşekkür ederim. 

 


