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RÖPORTAJ İrem TOPRAK 

 
Kendinizi tanıtır mısınız? 
 
Elazığ, İçme ortaokulunda Türkçe Öğretmeni’ yim. 
Aynı zamanda kendi alanımda Master yapıyorum. 
 
Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler 
verdiğinden haberiniz var mıydı? Bu tür projeler 
yapıldığını biliyor muydunuz? 
 
Geçen sene bu projeye katılmış olan arkadaşımın 
tavsiyesi üzerine başvurdum. Çok başvuru olduğu 
için pek umutlu değildim ama kabul edilince çok 
mutlu oldum ve şu anda iyi ki gelmişim diyorum. 
Böyle bir projede ilk defa yer aldım, bu yöreye ilk 
defa geldim ve çok memnun oldum. 
 
Eğitim boyunca gezdiğimiz noktaları daha önce 
görmüş müydünüz? Proje hakkında gözlemleriniz, 
size kattıkları hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? 
 
Beklediğimden daha fazla güzel, yeşil alan varmış. 
Bence bu yörenin daha fazla tanıtımı yapılmalı 
çünkü hiç beklemediğim kadar gezilip görülmesi 
gereken alan mevcut.  
Ekipteki herkes profesyoneldi, herşey mükemmeldi. 
Alanlarında uzman eğitmenlerin hepsi bize eğitim 
vermek için uzaklardan gelip, büyük bir özveriyle 
bize konuları en güzel şekilde anlatıp öğrettiler. 
Böylece hem gezmişi oldum hem de doğayı daha iyi 
öğrenmiş oldum. Hayatımda böyle bir fırsatı bulup 
değerlendirebilmiş olduğum için çok mutluyum.. 

Sizin alanınız diğer öğretmen katılımcılarımızdan 
biraz daha farklı. Bu açıdan baktığınız zaman size 
faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? 
 
Bir Türkçe öğretmeni olarak tabiat bilimleriyle 
ilişkim olmadığı zannedilmesine rağmen milli 
eğitimin istediği öğretmen profili, yalnız kendi 
alanında değil diğer alanlarda da ilişkili olması, inter 
disipliner bir yapıya sahip olması şeklinde 
olduğundan bu projenin bana çok katkısı oldu. 
Ayrıca çalıştığım okul Elazığ’ın İçme beldesinde bir 
göl kenarında ormanlık alan içerisinde olduğundan 
dolayı öğrencilerime daha faydalı olacağıma 
eminim.  
 
Sizi en çok şaşırtan ve etkileyen, en çok 
beğendiğiniz yer neresiydi? 
 
Her gittiğim yerde ayrı bir mutluluk ayrı bir heyecan 
yaşadım ancak en çok beğendiğim yer Zindan 
Mağarası oldu. İlk defa öyle bir mağaraya girdim. 
 
Daha önce hiç çadırda kalmış mıydınız?  
 
İlk defa bir çadırda kalmış oldum ama çok hoşuma 
gitti. Öyle ki çadırdan sonra gittiğimiz otelde 
uyumakta zorlandım.. 
 
Projede eksik olarak gördüğünüz, olumsuz 
bulduğunuz herhangi bir şey var mı?  
 
Projede eksik olarak gördüğüm, olumsuz bulduğum 
hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yaşamadım, kendimi çok 
rahat hissettim ve rahatça ifade edebildim. Umarım 
Türkiye’nin her yerinde bu projeler yaygınlaşır ve 
herkes katılma fırsatı bulur.. Hepinize çok teşekkür 
ederim. 

 
 


