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S.U. Hocam, biraz kendinizi tanıtır mısınız? 

S.M. Seda MELÇİM, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim 
Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi, 
Ispartalıyım. 

S.U. Buraları daha önceden dolaşmış mıydınız? 

S.M. Eğridir’i önceden görmüştüm. Fakat Sütçüler 
mevkiine ilk defa geldim.  

S.U. Bu projeden nasıl haberdar oldunuz? 

S.M. Projeden bir arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum. 
Esra arkadaşım haber verdi. Zaten o da katıldı.  

S.U. Sanırım, web sayfamızı inceleme fırsatın olmadı? 

S.M. Arkadaşım haber verdiği için gerek kalmadı diye 
düşündüm. Ama ilk fırsatta siteye girerim herhalde. 

S.U. Projeye katılma kararı verdiğinde beklentilerin 
nelerdi? Sana neler katacağını düşündün? 

S.M. Beklentilerim: Ben fen bilgisi öğretmeni olacağım. 
Eğer öğrencilere daha iyi şeyler katabilmek için, ne 
bileyim, bitkiler, botanik, zooloji olsun, doğa veya çevre 
konuları olsun bunlar bizim alanımıza giren şeyler. 
Bunlarla ilerde iç içe olacağımız için bana faydalı olacağını 
düşündüm. Ayrıca, bu proje zaten üniversiteden 
hocalarımızın tavsiye ettiği bir şeydi; onun için katılmak 
istedim. 

S.U. Peki umduğunu buldun mu bu projede? Proje 
beklentilerini karşıladı mı ? Mesela, gezilen noktaları 
yeterli buluyor musun? 

S.M. Gezilen yerleri yeterli buldum. Sütçüleri ilk defa 
gezdim. Eğirdir zaten güzel. Buralar, aynı zamanda turistik 

yerler. Milli park ve Adada tarihi yerlerdi, güzeldi; görme 
şansım oldu.  

S.U. Seni en çok etkileyen eğitim noktası hangisiydi? 

S.M. En çok sevindiğim yer Yazılı Kanyon’du. 

S.U. Bu eğitim sana neler kattı? 

S.M. Eğitim, gelecekte öğretmenlik hayatım için önemli 
şeyler kattı. 

S.U. Peki eleştirilerinizi de soralım. Uygulamalarımızı, 
sunularımızı, ekibimizi, projemizi? Bu bizim için, ilerdeki 
uygulamalarımız ve gelecek arkadaşlara faydalı olmamız 
açısından önem taşımakta.  

S.M. Gidilen yerlerden önemsiz olarak gördüğüm yok. 
Eksiklere gelince: 

S.U. Her türlü eleştiriye açığız, aklından geçeni rahatlıkla 
söyleyebilirsin. 

S.M. Yani, hocalar da iyiydi, herkes samimiydi, eleştirim 
yok hocam. 

S.U. Biz bunu iltifat olarak kabul ediyoruz, teşekkürler. 

S.U. Söyleyeceğin bir şey yoksa röportajı bitireceğim. 

S.M. Bence herkes doğa eğitimine katılmalı, IDE’ye de 
katılırlarsa sevinirim. Çünkü Isparta küçük şehir, diğer 
yerlere göre basında fazla yer almıyor. Onun için de 
buraların ne kadar güzel olduğunu ancak görenler 
bilebiliyor. IDE Isparta’nın tanıtılması adına da iyi olur.  

S.U. Teşekkür ediyorum. 

S.M. Rica ederim. 

 


