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RÖPORTAJ Melike SARIKAYA 

 
Kendinizi tanıtır mısınız? 
 
Ağrı’ nın Eleşkirt ilçesinde Fen Bilgisi öğretmeni 
olarak görev yapıyorum. Henüz 1 yıllık öğretmenim. 
 
Daha önce TÜBİTAK’ın bu tür destekler 
verdiğinden haberiniz var mıydı? Bu tür projeler 
yapıldığını biliyor muydunuz? 
 
Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ilk defa 
başvurduğum TÜBİTAK doğa projesine seçildim ve 
aranıza katıldım. İyi ki katılmışım, Burada 
bulunmaktan çok memnun oldum.  
 
Eğitim boyunca gezdiğimiz noktaları daha önce 
görmüş müydünüz? Proje hakkında gözlemleriniz, 
size kattıkları hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? 
 
Göller yöresine ilk defa geldim ve çok beğendim. 
Hem gezmiş oldum hem de eğitmenler sayesinde bu 
aşıma kadar öğrendiğim pek çok teorik konuyu 
uygulama fırsatım oldu. Bu sayede kendimi 
geliştirmiş oldum, bundan sonra öğrencilerime daha 
faydalı olacağıma inanıyorum.  
Eğitimler çok faydalı oldu fakat aynı gün içerisinde 
uzun süre eğitim olduğu için fazla dinlenme fırsatım 
olmadı ve bu yüzden şu anda tatlı bir yorgunluk 
hissediyorum. 
 

Sizi en çok şaşırtan ve etkileyen, en çok 
beğendiğiniz yer neresiydi? 
 
Eğitimde beni en çok etkileyen, en çok beğendiğim 
yer Kovada Gölü Milli Parkı oldu çünkü hem ortam 
çok güzeldi, ayrıca orda dürbün ve teleskopla 
gözlemin nasıl yapıldığını öğrenmiş oldum.. 
 
Katılımcılar ve Proje ekibiyle aranızdaki etkileşim 
ve paylaşım nasıldı? 
 
Buraya gelmeden önce hiç tanımadığım insanlarla 9 
gün geçireceğim için tedirgindim, projenin TÜBİTAK 
tarafından destekleniyor olması bana güven verdi ve 
geldim. Geldikten sonra bu tedirginliğimin yersiz 
olduğunu farkettim, hem ekiptekiler hem de 
katılımcıların hepsiyle çok iyi anlaştık hepsi iyi 
insanlardı ve şimdi gerçekten onlardan ayrılacağıma 
üzülüyorum. Özellikle de ekip için iyi demek yetersiz 
kalıyor, her şey mükemmeldi.. Keşke yeniden 
katılma imkânım olsa her fırsatta tekrar tekrar 
katılmak isterim. 
 
Yanınızda neler götürüyorsunuz? 
 
Burası bana çok şey kazandırdı, bakış açım tamamen 
değişti artık okuduğumu anlatmaktan ziyade bu 
konuda anlatılanların gerçekte nasıl olduğunu 
merak edip araştırıyorum.. Bunun dışında farklı 
yörelerden gelen kendime yakın disiplinlerdeki 
katılımcıları yakından tanıma fırsatı buldum. Bu 
sayede ortak konularda farklı yaklaşımlar öğrenmiş 
oldum. 
Tüm ekibe teşekkür ediyorum, Herkese yürekten 
sevgiler, saygılar sunuyorum.. 

 
 


