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

Halil İbrahim UÇAR: Halil İbrahim UÇAL, Mersinden geldim. 
Özel eğitim sınıf öğretmenliği yapıyorum. İzci lideriyim. 
Yaklaşık 13-14 yıldır Akdeniz İlçe İzci Kurulu Başkanlığı 
yapıyorum. Doğayla ilgilendiğim için Isparta’daki doğa 
eğitimine katılmak istedim.  

ETE :  IDE projesinden nerden haberiniz oldu? 

HİU: İzci lideri bir arkadaşı vasıtasıyla haberim oldu. 
Arkadaşım listede çıkmadı ama ben listedeydim katılabildiğim 
için sevinçliyim. 

ETE :  Isparta’ya daha önce gelmiş miydiniz ? 

HİU : Hayır gelmedim. 

ETE :  Isparta’yı nasıl buldunuz ? 

HİU : Çok güzel. Coğrafya derslerinde Eğirdir Gölü, Beyşehir 
Gölü okuyorduk ama görmek daha güzel oldu. 

ETE :  İzci lideri olarak bu projeden edindiğiniz bilgiler size 
kamp hayatı açısından yada arazide gördüğünüz materyaller 
açısından size bir katkı sağladı mı ? 

HİU : Muhakkak sağladı. Özellikle bitki ve hayvan 
topluluklarının isimlerini biliyorduk, resimlerini kitaplarda 
görüyorduk. Bu eğitimle kendilerini görme fırsatımız oldu. 
Öğrencilerimizle doğada bunu paylaşabiliriz. Bu yönüyle güzel 
bir eğitim oldu. 

ETE :  Projede anlatılan şekliyle dramaları kullanmayı düşünür 
müsünüz ? 

HİU : Ben zaten dramayla ilgileniyorum. Burada aldığım 
eğitimi ve gördüğüm dramaları öğrencilerimle paylaşacağım. 

ETE :  Bu gibi doğa eğitimi projelerinin yaygınlaştırılacağını 
düşünüyor musunuz ? Bu projeler sizce hangi yönden katkı 
sağlayacaktır. 

HİU : Muhakkak düşünüyorum. Bence herkesin doğaya bakış 
açısı değişecek ve doğayı daha çok sahiplenecektir. Böylece 
doğal denge korunacaktır. Bence TÜBİTAK’ın bir katılımcının 
tekrar katılamaması yönünde aldığı karar güzeldir. Çünkü 
farklı insanların bu bilgileri alması bence daha doğru olur. 

ETE :  Sizce gelecek neslin doğaya karşı daha bilinçli hale 
gelmesi ilk etapta neler yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz 
? 

HİU : Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza doğanın 
korunması gerektiğini ve bizim doğayı kötü kullanmamamız 
gerektiğini, gelecek nesillere de kalması gerektiğini 
düşünüyorum. Doğa bilincini küçük yaşta verirsek bence daha 
doğru olur. 

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

HİU : Bence ekip gerçekten çok iyiydi. Projeyle ilgili, 
bilgiliydiler ve çevreyi tanıyan arkadaşların olması bizlere daha 
bir artı kattı. Herkese bu kapsamda teşekkür ediyorum. 

ETE :  Arkadaşlarınıza IDE projelerine katılmalarını tavsiye 
eder misiniz ? 

HİU : Muhakkak. 

 


