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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Doğa eğitim projemize hoş 
geldiniz. 

YK:  Hoş bulduk. 

ETE: Hocam kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

YK:  Ben İzmir’den katılıyorum, ismim Yıldırım KURNAZ, 
Müzik öğretmeniyim. Ayrıca eğitimci izci lideriyim. 

ETE: Hangi okulda görev yapıyorsunuz? 

YK:  Karşıyaka Z.H İlköğretim Okulu. 

ETE: Projemizden nasıl haberiniz oldu? 

YK:  İnternet aracılığıyla okula gelen yazı aracılığıyla ve 
TÜBİTAK’ın sitesine girerek haberdar oldum. 

ETE: İnternet sitemizi ziyaret ettiniz yani. 

YK:  Evet. 

ETE: Sitemizi nasıl buldunuz? 

YK:  Eğer kıyaslamak gerekirse en doğru site. 

ETE: Peki hocam buraya gelirken beklentileriniz nelerdi? 

YK:  Dolu dolu bir doğa eğitimi bekliyordum. Yeni bir alan 
benim için burası. Isparta’yı ilk kez görüyorum. Isparta’nın 
doğasını çok merak ediyorum. Amacım da buydu dolu dolu 
doğa eğitimi. 

ETE: Dolu dolu doğa eğitiminden kastınız nedir? 

YK:  Doyurucu. 

ETE: Ne tip bilgiler doyurucu? 

YK:  Isparta’nın çevresindeki hayvanlar, bitkiler, Göller Yöresi 
göllerinin yapısı ve buna benzer her şeyi öğrenmek için 
buradayım. 

ETE: Öğrendiğiniz şeyler nelerdir? 

YK:  Çok çok şeyler öğrendim. Benim için çok verimli bir 
eğitim oldu. 

ETE: Yani eğitimden ‘almam gerekeni aldım’ diyorsunuz. 

YK:  Kesinlikle. 

ETE: Beklentilerinizi karşıladı mı? 

YK:  Ekip gayet iyi bir ekip, genç, dinamik, sempatik, şirin, 
keyifli, çekici. 

ETE: Döndükten sonra yaptığınız izci liderliğiyle bundan 
sonraki yapacağınız izci liderliği arasındaki fark ne olacaktır. 

YK:  Mutlaka iyi olacaktır. Her yeni eğitim yeni şeyler 
katacaktır. Ben uzun yıllardır doğayla iç içeyim. Yaklaşık 20 
yıldır sürekli kamp yapıyorum. Tatillerimi dahi çadırda 
yapıyorum. Ben burada çok şey edindim. Bunlar beni 
zenginleştirdi. Bunlar beni tabi ki olumlu etkileyecek; 
zenginleştim. 

ETE: Mesela izci liderliği sırasında kamp yapıyorsunuz hocam, 
kamp sonucunda cesaret verici şeyler kazandınız mı? Kampın 
zor olmadığı gibi, evet bu kamp bu şekilde yapılabilir 
diyeceğiniz şeyler oldu mu? 

YK:  Şimdi kamp anlamında bilmediğim pek birşey yoktur. 20 
yıldır tatilimi bile çadırda yapıyorum ama sizler bu konu daha 
iyisiniz. Fakat ben bu konuda daha tecrübeliyim. Kamp gayet 
iyiydi, olması gerektiği gibiydi. Bu konuda da güzel şeyler 
gördüm. 

ETE: Peki döndükten sonra tavsiye edecek şeyleriniz var mı? 
Yani tavsiye edecek misiniz projeyi? 

YK:  Tabi ki! tabi ki! Yakın çevre ve arkadaşlarıma hemen 
döner dönmez. Onlar da merakla bekliyorlar zaten. Bizim gibi 
doğacı insanlar var çevremizde. Telefonum da hiç susmuyor. 
Nasıl gidiyor, neredesin, ne yapıyorsun gibi. Kesinlikle tavsiye 
edeceğim, yönlendireceğim. 

ETE: Peki bu tip projelerin yaygınlaşması sizin için bir anlam 
taşıyor mu? 

YK:  Çok büyük anlam taşıyor. Şöyle anlatayım. İzciliğe 
ilkokul 2’den başladım. Bu bana çok şey kattı. Fakat bu tip 
projede özellikle akademisyenlerin olması bu işi bilim 

adamlarının yapması çok güzel şeyler katar. Kattılar da. 
Çünkü biz izcilik yaparken tamam öğrendik, birçok şey 
gördük, fakat bu kadar ayrıntılı ve bilimsel değildi. Kesinlikle 
bu tip projeler yaygınlaştırılmalı. Bilmiyorum, TÜBİTAK’ın orta 
öğretim, ilköğretim düzeyinde çalışmaları var mı? Olmasını 
çok isterim. Sadece yetişkinler anlamında değil, ilköğretim ve 
orta öğretim bazında da bu tür etkinliklerin olması da çok 
büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Çünkü geleceğimiz 
çocuklarla başlıyor. Eğer yoksa bu konuda bilgim yok. 
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ETE: Var hocam, ilk ve orta öğretim bazında çalışmalar 
devam ediyor. 

YK:  Çok güzel, o da çok güzel. Tabii bu da yaygınlaştırılmalı 
ve çok önemli. Sanıyorum, 4 – 5 yıllık bir aşamada bunları 
meyve olarak toplayacağız. 

ETE: Peki siz döndükten sonra ilk ve orta öğretime yönelik 
böyle bir proje yapmayı düşünüyor musunuz? 

YK:  Tabi ki! Her zaman! En azından tecrübeniz var, sizden 
de bu konuda destek alacağım. 

ETE: Her zaman hocam. 

YK:  Teşekkür ediyorum, umarım yapacağım. 

ETE: Peki hocam çok teşekkür ederiz, doğa eğitimine 
katıldığınız için. 

YK:  Peki ben teşekkür ederim… Çok çok mutlu oldum. 
İnşallah başka etkinliklerde birlikte oluruz. 

ETE: Görüşmek üzere. 

 


