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ETE:  Öncelikle doğa eğitim projemize hoş geldiniz. 

ETE:  Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Mustafa Kemal YEDİGÜL: Karabük’te tarih öğretmeniyim 
aynı zamanda Karabük’te Karabük Gençlik Spor Kulübünde, 
Mareşal Fevzi Çakmak Spor Kulübünde izci lideri olarak görev 
yapmaktayım. 

ETE:  Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz?  

MKY: Dokuz 

ETE:  Hocam dokuz yıllık öğretmenlik hayatınızda izci lider 
öğretmen olarak görev yaptınız. 

MKY: Evet  

ETE:  Bu projeye katılmadan önceki lider öğretmenliğinizle bu 
saatten sonraki yapacağınız izci lider öğretmenliğiniz arasında 
bir fark olacak mı? 

MKY: Tabi, mutlaka bizim zaten izcilikteki amacımız çocuklara 
doğayı sevdirmek ve doğayı tanıtmak ve bunun yanında doğa 
ile uyum içinde yaşamalarını en iyi şekilde gerçekleştirmelerini 
sağlayabilmektir. Ve bu proje ile çocuklara öğretirken aynı 
zamanda bizde birçok yeni şeyler öğrendik ve bunlarında 
çocuklara dönüşümü mutlaka olacaktır. Projeye katılmadan 
önceki durumumla şu anki durumum arasında mutlaka birçok 
fark var. Birçok yeni şeyleri burada öğrenmiş olduk, bu proje 
sayesinde. 

ETE:  Projemizden nasıl haberdar oldunuz? 

MKY: Projenizden bizim arkadaşlarımız arasında bir mail 
grubumuz var izciler arasında birçok kampta beraber 
bulunuyoruz. Daha önceden TUBİTAK’IN bu şekilde projeleri 
olduğunu biliyordum. Kaçkarlar’da bir arkadaşımız da bu 
projeye katılmıştı. Yine diğer izci lideri arkadaşımızda 
Isparta’da böyle bir projenin gerçekleştirildiğini duyduk ve 
başvurduk birkaç arkadaşla beraber ve kabul ettik. 

ETE:  Isparta’yı tercih etmenizdeki sebep neydi? 

MKY: Isparta’yı tercih etmemizdeki sebep Akdeniz Bölgesi 

olması özellikle ilgimi çekti. Çünkü bulunduğumuz bölge 
Karabük Batı Karadeniz’in bir parçası ve dolayısıyla Batı 
Karadeniz’den farklı bir coğrafya. Akdeniz Bölgesi de benim 
bilmediğim ve bilmek istediğim bir coğrafyaydı. O bakımdan 
bu bölgenin florası ve faunası hakkında birtakım bilgiler 
edinmek ihtiyacı hissediyordum kendimde. Bu bölgeden 
Isparta’yı tercih ettim. Ve memnun da kaldım. 

ETE:   İnternet sitemizi ziyaret ettiniz mi? 

MKY:  Ettim tabi mutlaka internet sitenizi. Önceki dönem 
yorumlarını, fotoğrafları, katılımcıların görüşlerini ilgi ile takip 

etmiştim. 

ETE:   Belki beklentiniz oluştu tabi internet sitemize girdikten 
sonra… Beklentileriniz karşılandı mı yâda ne gibi 
beklentileriniz vardı? 

MKY: Beklentilerim burada işte bizim düşüncemiz doğada 
bulunan ve bizim bilmediğimiz yönleri burada keşfedebilmekti. 
Bu konuda birçok beklentimiz vardı açıkçası. Beklentilerimizin 
büyük bir çoğunluğunu burada görmüş olduk. En basitinden 
birçok bitki türü doğadaki tıba diye bizim bahsettiğimiz bitki 
türlerinin birçoğunu burada öğrenmiş olduk. Ne bileyim… Bir 
sazlık delicisini ilk defa burada gördüm. Kızıl şahin’i biliyordum 
ama birçok yeni kuş türünü özellikle su kuşlarını… Bizim orada 
tabi göller yok onları burada öğrendim. Beklentilerimiz 
karşılandı bir noktada… 

ETE:   Keşke şu da olsa diyebileceğiniz bi şey var mı 
projemizde? 

MKY:  Keşke şu da olsa diyebileceğimiz proje hazırlanış 
bakımından güzel hazırlanmış bir proje özellikle Değirmendere 
kampı ayı gayet hoştu. Göllerin gezilmeside gayet güzeldi. 
Milli parklar aynı şekilde güzeldi. Eklemek istediğim başka bir 
şey yok proje genel anlamda iyi hazırlanmış bir projeydi. Şu 
an için aklıma herhangi bir şey gelmiyor gayet güzel 
hazırlanmış ve yedinci ayağı olmasından dolayı bir takım 
eksiklikler mutlaka görülmüştür ve düzeltilmiştir. Güzel proje 
olmuştur bizim açımızdan. 

ETE:   Takip edecek misiniz projemizi? 

ETE:  Mutlaka zaten buraya geldiğimde birkaç arkadaşımla 
telefonla görüştüm nasıl olduğunu sordular bize. İzci lideri 
olan arkadaşlarım vardı onlarda mutlaka katılmak 
isteyecekler. 

ETE:  Peki bu tip projelerin yaygınlaştırılması önemli mi sizin 
için? 

MKY: Bu tip projelerin yaygınlaştırılması özellikle öğretmenler 
açısından mutlaka önemli çünkü bir nevi lider konumundayız 

öğrencilerimize bir şeyler aktarmak gerekiyor ama öncelikle 
bizimde bir takım donelerimizin konu hakkında bilgilerimizin 
olması gerekiyor. O bakımdan proje yararlı bir proje devam 
etmesini temenni ediyoruz. 

ETE:   Peki bu projede edindiğiniz bilgileri aktarırken nasıl bir 
metot izlemeyi düşünüyorsunuz? 
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MKY: Bizim eğitimde en çok uyguladığımız metotlara 
baktığımız zaman teoriden ve anlatımdan daha çok yaşayarak 
ve özellikle bu şekilde doğa eğitimi vereceksek eğer mutlaka 
yerinde verilmesi gerekiyor. Bizim zaten izcilikteki 

metotlarımızın birçoğu açık hava etkinlikleri doğa gezileri 
kamplar ve özellikle kamplarda bu şekilde eğitimlerin daha 
faydalı olacağını düşünüyorum birçok açığı dolduracaktır 
düşüncesindeyim. 

ETE:  Kampta yeni kamp teknikleri bakımından kendinize 
fayda sağladınız mı? 

MKY:  Mutlaka her kampta yeni bir şeyler öğreniyoruz biz 
zaten özellikle akşam gece etkinlikleri, yıldız gözlemleri, 
gökyüzü gözlemleri, gündüz bizim bilmediğimiz bir takım 
kuşlar doğadaki bitkiler hakkında bir takım bilgiler 

öğrencilerimize verebiliriz bu konuda bu açığı kapatmış olduk 
bu proje sayesinde. 

ETE:  Teşekkür ederiz. 

MKY: Ben teşekkür ederim. 

 


