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Emrah Tagi ERTUĞRUL: Hocam öncelikle hoş geldiniz 
projemize kendinize bize kısaca tanıtır mısınız? 

Ömer AKMAN: Ankara- Mamak ilçesinde sınıf öğretmeni 

olarak görev yapmaktayım, evliyim. İki çocuk babasıyım. Ben 
izciyim, projeyi de daha önceden yapmış olduğum izci 
kamplarındaki arkadaşlardan duydum. Onlar daha önce doğa 
eğitimi kamplarına katıldıklarını, bu eğitimlerin izci 
kamplarından çok farklı olduğunu, çok uzman kadrolara yer 
verdiklerini ve eğitimlerinin çok iyi olduğunu duydum. Bunun 
üzerine TÜBİTAK’ın sayfasını daha iyi takip etmeye çalıştım, 
Isparta’ da yapılan daha önceki etkinliklerin fotoğraflarını, 
gezdikleri yerleri ve onlara ait dokümanları gördüm ve 
başvuru yaptım. 

ETE: İnternet sitemizi nasıl buldunuz? 

ÖA: Evet ziyaret ettim bence yeterli ve detaylı bir site. 

ETE: Doğaya bundan önceki bakış açınızla eğitimden sonraki 
bakış açınız arasında fark oluştu mu? 

ÖA: Buraya gelmeden önce kendimi doğa sever olarak 
nitelendiriyordum. Bu eğitimi aldıktan sonra ise evet doğayı 
sevdiğim halde doğanın içerdiklerinden çok da haberdar 
olmadığımı anladım. Doğaya daha geniş bir açıyla 
bakılabileceğini böylece daha detaya inebileceğimi ve bu 
detaylarla doğadan aldığım o zevk ve heyecanın beni doyuma 
ulaştırdığını hissettim ve bana çok katkısı oldu. 

ETE: Burada edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri öğrencilerinize 
nasıl taşımayı düşünüyorsunuz? 

ÖA: Benim en büyük şansım Ankara’dan gelmem ve 4 
arkadaşımızın da Ankara’dan gelmiş olmasıydı. Eğitimci ve 
katılımcılar içinde de Yüksek lisans ve Doktora yapanların 
olması bir şanstı. Bu arkadaşlarımızla yaptığımız fikir alış 
verişlerinden de bir projeyi nasıl yapmamız gerektiği ve ilk 
aşamasında nelere dikkat etmemiz gerektiği bu projeden izci 
öğrencilere yar vermeyi ve farklı branşlardan kişilerin yer 
alması gerektiğini planlıyoruz. İzci öğrencilere ayrı branşlarda 
gösteri ve slayt sunumları yapıp bunları daha sonrasında da 
bir projeye dönüştürerek Milli Eğitim Bakanlığı ve il izci 
kurumlarına iletmeyi düşündük. Ayrıca arkadaşlarımda 
gördüğüm bu ışık bunu başarabileceğimiz yönünde ve 
başarmayı istiyorum. Dileğimde bu yönde.   

ETE: Gezdiğimiz korunan alanlar içerisinde en çok 
beğendiğiniz yer hangisiydi? 

ÖA: Beğenmedim diyebileceğim bir yer yok. Hepsi de müthiş 
derecede güzel yerler. Ama Yazılıkanyon bende çok farklı izler 
bıraktı.  

ETE: Gezdiğimiz alanlar dışında burayı da gezmeliydik 
dediğiniz alanlar var mı?  

ÖA: Açıkçası gezdiğimiz yerler yeterliydi.  

ETE: Eğitim boyunca kullanılan metotla ilgili söylemek 
isteğiniz bir şeyler var mı?  

ÖA: Tek kelimeyle mükemmeldi ve mükemmelliğinin altında 
bence şu yatıyordu: İşlenen tüm derslerde yaşayarak 
öğrenme metodu uygulandı. Bunu destekleyen yan 
yöntemlerde soru cevap yöntemiyle akışın hızlandırılmasıydı. 
Birebir derslerde canlı örnekleri görmemiz mümkündü. 
Derslerimizi veren hocalarımız konularının uzmanı ve 

konularına hakim insanlardı. Ve bunların hepsi bir araya 
gelince mükemmellik ortaya çıktı. 

ETE: Projemizi eleştirmek isteseniz neler söylerdiniz? 

ÖA: Daha uzun sürmesini isterdim. Başka bir eleştiri 
söyleyemem. 

ETE: Proje ile ilgili öneriniz olabilir mi?  

ÖA:  Proje ile ilgili önerim bu projenin devamı olması 
yönünde. Belki burada aldığımız eğitim, insan belli bir süre 
sonun da tek başına kaldığında bunu destekleyen öğeler 

olmazsa körelebiliyor, sıkıntıya girebiliyor. Bunun devamının 
sağlanabilmesi için burada edindiğimiz bilgiler, daha sonraki 
uygulamalarımız ve uygulamalarımızın buraya gönderilip 
uzman bir ekip tarafından irdelenmesi, farklı bölgelerde 
oluşan problemlerin gözlenmesi ve bunların değerlendirilmesi 
yapılarak bir üst basamağa çıkılması gerektiğini düşünüyorum.   

ETE: Sizce bu eğitim devam etmelimi? 

ÖA: Kesinlikle devam etmeli ve sayısı arttırılarak ve daha 
fazla kişiye ulaşılarak devam ettirilmeli. 

ETE: Bu tip projelerin hangi anlamda daha fazla katkı 
yapacağını düşünüyorsunuz? 

ÖA: Gelecek nesillere bir şeyler bırakma adına yaşanabilir bir 
dünya sunması adına çok büyük izler bıraktığını 
düşünüyorum. 

 


