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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Öncelikle IDE Projemize hoş 
geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 

Hüseyim KARAKAŞ: İsmim Hüseyin KARAKAŞ Selçuk 
Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği 4. sınıfta Konya da 
okuyorum. Manisalıyım 

ETE : IDE projesinden nerden haberiniz oldu? 

HK  : TUBİTAK’ın web sayfasını ara sıra ziyaret ederim. 
Burada TUBİTAK’ta yapılan doğa eğitimlerinin yer aldığı listeyi 
gördüm. Bu bölgeyi coğrafyası açısından ve Isparta’yı merak 
ettiğim için bu projeye başvuru yaptım.  

ETE : IDE Projesine katılmadan önceki doğaya bakışın ile 
katıldıktan sonra doğaya bakışın arasında fark oluştu mu ? 

HK :  Tabiî ki oldu. Özellikle yaban hayvanları üzerine çok 
farklı bilgiler edindim. Örneğin kuşlar konusunda pek fazla bir 
bilgiye sahip değildim. Kuş gözleminin yapıldığını duyardım; 
ama nasıl yapıldığı hakkında bilgim yoktu. Bu eğitimde kuş 
gözlemi yaparak kuşlar hakkında bilgi sahibi oldum. 
Yaşadığım çevre dolayısıyla yaban hayvanları hakkında az çok 
bilgi sahibiydim. Burada da yaban hayvanlarının yaşadığını 
gördüm. Özellikle kuş gözlemleri beni çok etkiledi. 

ETE : IDE gibi doğa eğitimi projelerinin artırılmasının doğaya 
bir katkısı olacağına inanıyor musun ? 

HK :  Bence bu tarz projeler ülke genelinde 
yaygınlaştırılmalıdır. Hedef kitle çok iyi seçilmeli bu projede de 
onun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ekip çok güzeldi. 

ETE : Bu eğitim de kazandığın bilgi ve tecrübeyi derslerinde 
nasıl anlatırsın. Burada proje ekibinin izlediği metodu mu 
uygularsın, yoksa kendine göre bir metot mu izlersin  

HK :  Bu eğitimde doğayı birebir gözlemleyerek öğrendik. 
Bende okulda anlatılan derslerde gözlemlemenin önemli 
olduğu kanısına vardım. Eğer öğrencilerimle bu tarz bir eğitim 
yapabilirsem daha kalıcı olacağını düşünüyorum ve bu metodu 
uygulamak isterim. 

ETE : Projemiz kapsamında yapabileceğiniz eleştiriler ya da 
öneriler var mı? 

HK :  Programda bazen eksikler olsa da program çok güzeldi. 
Köy röportajı yapacağımız zaman elma toplama zamanıydı ve 
köylüler tarladaydı. Bu yüzden daha az sayıda köylüyle 
görüşebildik. Proje ekibini çok beğendim. Bu projenin başarılı 
olduğuna inanıyorum her şey çok güzeldi. 

 


