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RÖPORTAJ Ayşe YILDIZ 

 
Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
 
Ben Ayşe YILDIZ. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyorum. 2. Sınıfa geçtim. 
21 yaşındayım. 
 
Bu projeden nasıl haberiniz oldu? 
 
Tesadüfen bizim ODTÜ’nün Eğitim Fakültesi web 
sayfasını incelerken, Bilim Şenliği adında bir site 
gördüm. TÜBİTAK isminin geçtiğini görünce içim 
rahat bir şekilde incelemeye başladım. Doğayı çok 
seviyorum ama doğayla ilgili böyle eğitimler 
yapıldığını bilmiyordum. Kendi adıma üzüldüm. 
Doğayı sevip de bundan nasıl haberim yok diye. 
İncelediğimde bu projenin tam bana göre olduğunu 
düşündüm. 
 
Gelmeden önce neler hissettiniz? Tedirgin 
miydiniz? Neler bekliyordunuz? 
 
Tedirgindim. Yorumları da okuyup geldim. Daha çok 
heyecanlıydım. “Hiçbir zaman hayalinizdeki, gerçeğe 
ulaştığınız zamanki kadar güzel olmaz” diye bir laf 
vardır. Hayal dünyam çok geniştir ama burası 
gerçekten beklentimin üzerindeydi. Zaten bilgiye aç 
bir insanım ve sürekli bilgi almak tam benlikti. 
Hocalarımız çok istekliydi, sordukça cevapladılar. 
Ben de çok ilgiliyimdir. Sürekli sordum, sohbet ettik 
ve gerçekten çok şey öğrendim. Burada hem 
kendimi hem doğayı tanıma fırsatı buldum. 
 
Daha önce çadırda kalmış mıydınız? 
 
Daha önce kalmadım ama teknolojinin mutsuz 
eden, sıkıntı veren yanından kurtulmak çok güzeldi. 
Daha önce böyle bir imkânım olmadı. Gerçi gençlik 
kamlarına katılıyordum ama hiç çadır deneyimim 
olmadı. Çadırda kaldığım zaman hissettiğim 
duygular ve heyecan anlatılamayacağım kadar 
güzeldi. Hatta sonrasında otele geçtiğimizde çadırı 
aradım dese yeridir. Su şırıltısının dinlendiriciliği, 
sanki yağmur altındaymışsınız hissini veriyor. Kuş 
cıvıltısı, doğa seslerine çok yakın ve teknolojiden 
uzaksınız.  

Hangi obadaydınız? 
Güneş Obasındaydım. İyi ki de bu obada yer 
almışım. Çünkü gerek arkadaşlar, gerek oba 
liderimiz çok iyiydi. Sorumluluk sahibiydi ve obamızı 
çok iyi yönetiyordu. Tabi ki insanın olduğu her yerde 
sorunlar da olabiliyor ama ben obamdan çok 
memnundum. 
 
Diğer obalardaki arkadaşlarla ilişkileriniz nasıldı? 
 
Ben herkesten öğrenebileceğim bir şey olduğunu 
düşündüğüm için, herkesle iletişim kurmaya 
çalışıyordum. Kendi alanım olsun, alan dışı olsun 
birçok insandan geleceğimle ilgili doneler alabilirim. 
Daha ikinci sınıftayım ve kafan çok karışık, 
sorgulayan da bir bireyim. Bu ortam, bu tarz 
sorgulamalar için çok uygun. Eğitimcilerle bir 
aradayız, farklı meslek gruplarından insanlar var. 
Aynı sofrada yemek yiyoruz. İstediğimiz gibi sorular 
sorabiliyoruz, onlar da istekli bir şekilde cevap 
veriyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Kendi 
geleceğimi sorgulayabildim. 
 
Projeyi eleştirebileceğiniz, önerilerde bulunmak 
istediğiniz noktalar var mı? 
 
Bu eğitimin öğretmen adaylarına daha çok hitap 
etmesini isterim. Hatta eğitimlerin ortaokul, ilkokul 
düzeyinde verilmesi gerekir. Çünkü “ağaç yaşken 
eğilir”. Bunu yapan projeler de zaten varmış. Onu da 
buraya gelince öğrendim.  
 
Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 
 
Ben duygusal bir insanım. Benim için şiir gibiydi. 
Etkilendiğim bir olaydan bahsedeyim. Mağaradaki 
sarkıt ve dikitin uyumu şiir gibiydi. Kuşu, ağacı farklı 
bir gözle görmeye başladım. Ben aslında farkındalığı 
önemseyen bir insanım ama bu eğitim bana farklı 
alanlarda farkındalık kazandırdı. Kuşların süzülüşünü 
dürbünle gözlemlemek, ağaçlar arasında ayrım 
yapabilmek, ağaç yaşını boyunu ölçmek için 
kullandığımız teknik, harita bilgisi, dün gece 
yaşadığımız gökyüzü, muazzam bir şeydi. Çok 
uzağımızdaki yıldızlara dokunduk. Abartmıyorum, 
gerçekten içimden gelen duyguları söylüyorum. Tabi 
ki sözcüklerle ki duyguların yanında… diye bitirmek 
istiyorum. 


