Doğa Bilimleri ve Arazi - Kamp Teknikleri Kış Okulu
Katılımcı Görüşleri (2013/2. Dönem)

Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu projesi düşüncelerim
Sıcak bir karşılama ve güzel bir başlangıç. Doğa bilimleri ve arazi-kamp teknikleri yaz
okulu isminden de anlaşılacağı üzere doğayla çevreyle huzurla başlayan güzel bir eğitimin
habercisi. Değerli Yasin hocam tarafından yapılan proje tanıtımı ve katılımcıların arasındaki
tanışmayla başladı eğitimimiz. İlk günün yol yorgunluğuna rağmen doğayla iç içe olmanın
verdiği enerjiyi yansıtan katılımcılar projenin nasıl geçeceğini gösteriyordu aslında. Isparta’nın
ve göller yöresinin tanıtımı, tarihi ve kültürel özellikleri, ülkemizdeki doğal alanlar, tabiat
parkları milli park ve tabiat koruma alanlarının anlamı tanıtımı projenin ilk kısmını
oluşturmuştu. Devamında mera bitkileri ve botanik bahçesinde verilen eğitim çalı florası gibi
konularla çevremizi ve yaşadığımız yeri öğrenmeye devam ettik. Arazi kamp teknikleri,
çadırların kurulumu doğada yapılması ya da yapılmaması gerekenler ilginç ve faydalı bilgilerdi
benim için bu faydalı bilgiler alanında uzman kişilerden alınınca da akıllarda soru işareti
kalmaması adına ardı ardına sorulan sorular; bunlardan birisi de doğada ilkyardım dersiydi.
Günlük hayatta tüketilen ada çayları, tıbbi ve aromatik yenilebilir bitkileri doğal ortamlarında
görmek içeriğinin neler olduğunu öğrenmek ve yapılan yanlışları görme adına etkileyici
bilgilerdi. Türkiye’nin sulak alanları sularımızla ilgili genel problemler, kırsal yerleşme sorunları,
bu sorunların çözümü, böcek gözlemleri, böcekleri tanıma, biyolojik mücadele, iklim hava
olayları, memeli hayvan gözlemleri, kuş türleri ve kuş gözlemciliği, doğa gözlemciliği gibi daha
aklıma gelmeyen birçok konuda alınan eğitim. Alınan bu eğitimin bir hafta içerisine sığdırılması
eğitimin teorikte kalmayıp pratikle birleştirilmesi akıllarda kalıcı kalması adına etkili ve
önemliydi katılımcılar için. Bu eğitimleri gerçekleştirmede emeği geçen başta Süleyman Demirel
üniversitesi rektörümüz Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU, Dekanımız Prof. Dr. Cahit BALABANLI
hocalarımıza, ders anlamında emeği geçen tüm akademisyenlere son olarak da doğayı ve çevreyi
korumada yapılan projelerde emeğini hiç esirgemeyen Yasin Ünal hocama, Halil Süel hocalarıma
yaptıkları bu proje için gönülden teşekkür ederim. Benzer projelerin doğamız için artarak devam
etmesi temennisiyle.
Doğayla, huzurla kalın. HOŞÇAKALIN.
Mehmet YEŞİL
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TÜBİTAK kurumuna ve Süleyman Demirel Üniversitesine sonsuz teşekkürler
Doğacı olmak nasıldır? Bana göre cevabı doğanın gözlüğünü takıp öylece dünyaya
bakmaktır belki bu da yeterli değildir ama en azından bir şeyler yapmak için anlamak, farkına
varmak ve uygulamaktır.
Bunu bize en güzel şekilde yansıtan özellikle Yrd.Doç.Dr. Yasin ÜNAL hocama ve Halil
SÜEL hocalarıma ve ekibine sizin vasıtanızla çok teşekkür ederim
DOĞA BİLİMLERİ VE ARAZİ-KAMP TEKNİKLERİ YAZ OKULU projesine katılmış olup bu
eğitimin bana sağladıklarını düşündüğümde.. Doğada var olmak (heyecanla eline bir dürbün alıp
yaban keçisinin zıplayışını seyrettiğinde, kovada milli parkındaki kuşların çırpınışlarını
izlediğimde , yazılı kanyonda yürüdüğümüzde doğanın bize sunduğu cömertliği gördüğümde,
bitkilerin dilinden anlamaya başladığımda, aklıma doğa ile sayısızca soru geldiğinde
kelebeklerin ömrü acaba bir gün müydü? Apollo kelebeğinin o muhteşem güzelliğinden
etkilenmeye başladığımda Örümceğin bir böcek türü olmadığını öğrendiğimde.
Dahası siyanobakterinin verdiği zararın canlı yaşamını ne kadar kötü şekilde etkilediğini
anladım.
Eğirdir gölünün durumunu görüp baktığımda içinden neden böyle yapıyoruz neden su
kaynaklarımız bilinçsizce tüketiyoruz sorularını sorduğumda ve bunları cevaplamaya
çalıştığımda çoktan bu ruhu yakaladığımı anladım...
Bunların ötesinde doğada yaşamak nasıldır? Çadırın nasıl kurulduğunu öğrendikten
sonra kendi çadırımı kurup kalmak o doğa şartlarını tecrübe etmek çok güzeldi. Bütün bunları
düşündüğümde bu çalışmanın hayatımda etkisini saymakla bitmez.
Selma Erbil

Teşekkürler
26 Ağustos-2 Eylül arasında TÜBİTAK’ın desteğiyle düzenlenen “Doğa Bilimleri ve AraziKamp Teknikleri Yaz Okulu” adlı projeye katılmış bulunmaktayım. Gerek eğitimler gerekse
dersler oldukça güzel bir şekilde devam etmiştir. Proje yürütücüsü Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin
ÜNAL ve TÜBİTAK kurumuna bu eşsiz proje için teşekkür ederim. Ayrıca Değerli Hocamız Yasin
ÜNAL’ ın projenin güzelliği ve eğitimlerin güzel sonuçlar veren etkisini çok hoş bir şekilde
uyguladığı için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…
Hatice BAYRAK
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Teşekkürler
Merhaba,
Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Yaz Okulu projesi katılımcısı olarak geçirdiğim
anlamlı, güzel bir haftanın değerlendirmesini yapmak istedim.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümü doktora programı öğrencisiyim. Yaz
okulu süresince farklı üniversitelerden, illerden gelen arkadaşlarla tanıştığımız, farklı bilgi dolu,
hoş sohbet ortamlarında edindiğimiz doğa bilgi ve tecrübesi ile gerçekten çok verimli zaman
geçirdiğimi düşünüyorum. Bir biyolog olarak sahip olmam gerektiğini düşündüğüm birçok
bilgiyi böylesine güzel bir ortamda, güzel insanlarla ve keyifli bir programla edinmiş olmanın
mutluluğu içerisindeyim.
Dağcılık, fotoğrafçılık, doğa yürüyüşü, kuş gözlemi, kampçılık... gibi birçok merak ettiğim
etkinliği, bu yaz okulu boyunca keyifle öğrendim ve tecrübe ettim. Göllerimiz, tıbbi bitkilerimiz,
yaban hayvanları... ile ilgili bilgilendirici, farkındalık uyandıran görsel ve sözel sunumları,
alanlarında uzman hocalarımızdan dinleme fırsatı bulduğum ve bu proje içerisinde yer aldığım
için ayrıca gururlandım.
Tüm bu olumlu duyguları hissetmemde ve kazanımlarımda emeği geçen tüm arkadaşlara,
hocalarımıza, bilim insanlarına ve desteğinden dolayı TÜBİTAK'a teşekkür ederim ve bu tür
projelerin kesinlikle devamını dilerim.
Saygılarımla.
Sema Aygar

TÜBİTAK kapsamında gerçekleşen 26 Ağustos - 1 Eylül tarihlerini içeren Doğa Bilimleri
ve Arazi - Kamp Teknikleri Yaz Okulu projesine katıldım. Böyle bir projeye ilk defa katılmama
rağmen büyük zevk aldım. Farklı meslek gruplarından birçok arkadaşım oldu ve bu
arkadaşlarımla gerek sosyal gerek eğitim konularında bilgi alış-verişin de bulunmak çok büyük
mutluluk duydum. Projeye katıldıktan sonra ki doğaya olan bakış açım çok güzel bir yönde
değiştiğini farkettim ve böyle projelerin sürekli bir şekilde farklı insan gruplarına da
ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Proje yürütücü olan Sayın hocamız Yasin Ünal' a bizi
böyle bir projenin içinde tuttuğundan dolayı ve çok başarılı bir yürütücülük yaptığı için sonsuz
teşekkürlerimi sunarım.
Melahat ÖZBAY
Orman Mühendisi (Yüksek Lisans)
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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına
Isparta'da 26 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal tarafından
yürütülen Doğa Bilimleri ve Arazi- Kamp Teknikleri Yaz Okuluna katılmış bulunmaktayım.
Dolu dolu geçen bir eğitimin ardından öncelikle bizlere bu etkinliği finanse eden TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına ve yürütücü hocamız Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal 'a
teşekkürü borç bilirim.
Doğa Bilimleri alanında Lisans ve Lisansüstü eğitim yapmama rağmen Arazi eğitimleri
konusunda ki eksiklerimi ancak böyle fırsatlarla kapatabiliyorum. İleride yetiştireceğimiz
öğrencilere; Ancak bizler doğayı tanırsak ve anlarsak onları da en azından ekolojik okur yazar
haline getirebiliriz ve farkında olmalarını sağlayabiliriz. Verilen bu eğitimlerin devamlılığı ve
güncel olması esastır diye düşünüyor katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca
lisansüstü eğitim yapanların hedef kitle olarak devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gülşah Albayrak

26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen TÜBİTAK kapsamındaki Doğa
Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu Projesinde katılımcı olarak yer aldım. Bu proje
sayesinde doğaya bakış açım değişti. Yalnızca manzara olarak değil de her türlü ayrıntısıyla
doğayı fark ettim. Çeşitli meslek gruplarından katılımcı arkadaşlarımla gerek hoş sohbet gerek
bilgi alışverişi yaparak oldukça güzel vakit geçirdim. İlk defa böyle bir projede yer aldım. Bundan
sonrada fırsat buldukça katılmak isterim. Sayın hocamız Yasin Ünal'a sonsuz teşekkürlerimi borç
bilirim. Böyle projeler daima desteklenmeli ve her gruptan insana doğa bilinci aşılanmalıdır.
Berna YALÇINKAYA
Orman Mühendisi (Yüksek Lisans)
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Doğa Bilimleri Yaz Okulu
26 Ağustos - 1 Eylül 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu ve
Yrd.Doç.Dr. Yasin ÜNAL'ın tarafından yürütülen Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Yaz
Okulunda katılımcı olarak yer aldım.
Projede Doğa Bilimleri ve Arazi- Kamp Teknikleri açısından dolu dolu 8 gün geçirdim.
Benim için her aşaması her eğitim ve etkinlikler hafızamdan kolay kolay silinmeyecek ve uzun
yıllar eğitim alınarak ancak karşılanabilecek bir bilgi birikimi sahibi olmama vesile oldu. Projede
yer alan öğretim üyelerinden oluşan eğitmenlerin her birinin alanında uzman olması ve farklı
dersleri uygulamarı her 8 günün ayrı ayrı heyecan verici olmasını sağlamış. Anlatılanları canlı
canlı görmek yani Tespih Ağacının yayılışını faydalarını ve özelliklerini bu türün yapraklarına
dokunarak dinlemek kalıcı bilgi birikimine sahip olmamı sağladı.
Yaban Hayatında yer alan ülkemizdeki türleri ders olarak dinleyip daha sonra resimli
kartlar ile oynan eşleştirme oyununda gösterile türler hakkında kalıcı bilgi birikimine sahip
oldum.
Bu proje etkisi ile Doğa Bilimlerine olan ilgim oldukça arttı. Şuanda Doktora çalışmamı
Doğa Bilimlerinde yapmaya karar verdim.
Kalıcı bilgi sahibi olamama vesile olan, doğayı daha iyi anlamamı sağlayan ve gelecekteki
bilimsel çalışmalarıma ışık tutan proje ekibine, Süleyman Demirel Üniversitesine, TÜBİTAK'a ve
proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin ÜNAL'a teşekkürlerimi borç bilirim. Bu yaşadığım deneyimi
toplumumuzdaki diğer insanların da yaşamısın arzularım, böyle projelerin sürekliliğini dilerim.
AKIN KIRAÇ
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi
ISPARTA
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26 Ağustos- 2 Eylül 2013 tarihleri arasında “Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Okulları Yaz
kampı” na katıldım. Bu kamp sayesinde doğal hayatı ve işleyişi yerinde ve uygulamalı olarak
görme imkanım oldu. Kamp süresince doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme
süreçlerinden geçtim. Artık doğal hayata ve çevre sorunlarına daha bilimsel bakabiliyorum ve
anlayabiliyorum. Bu konulardaki bilinç düzeyim arttı ve ister istemez daha da hassas olmaya
başladım.
Kamp süresince yapılan etkinlikler ve gezilen mekanlar amacına çok uygundu. Kovada
milli parkı, yazılı kanyon tabiat parkı, eğirdir gölü sulak alan koruma sahasında yerinde
incelemeler ve gözlemler yaptık. Yaban keçisi gözlemi ve kuş gözlemi benim heyecanla
beklediğim iki gözlemdi.
Türkiye'nin Memeli Yaban Hayvanları, Çayır ve Mera ve Yem Bitkileri, Böcek gözlemleri,
Böcekleri Fark etmek, Tıbbi Aromatik ve Doğada Yenilebilir Bitkiler, Arazi ve Kamp Teknikleri,
Kampçılık, Doğada İlkyardım, Sulak Alan Ekolojisi ve Türkiye'nin Sulak Alanları, Doğa
Fotoğrafçılığı ve Kuş Gözlemciliği ve Türkiye'nin Kuş Türleri gördüğümüz derslerden
başlıcalarıydı. Tamamen profesyonel bir ekipten bu eğitimleri almak bulunmaz bir imkandı.
Ayrıca yazılı kanyonda yaptığımız kamp hayatım boyunca unutamayacağım güzelliklerle
dolu. Arazi ve kamp koşullarında, tamamen doğal ortamda hayatta kalmaya çalışmak, hem
kendini dinlemeyi, hem hayatta kalma mücadelesi vermeyi hem de arkadaşlık ilişkilerini
geliştirmeyi gerçekleştirdi.
Bana çok şey kazandıran ve çok şey öğrendiğim bu eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak
için tüm öğrendiklerimi yeri ve zamanı geldikçe öğrencilerimle paylaşacağım.
Bize bu imkanı sağlayan başta TÜBİTAK olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi Dekanına, alanında uzman hocalarımıza ve tabii ki çok büyük emek harcayan
proje yürütücüsü Yasin Ünal hocamıza çok teşekkür ederim.
Uysal Utku TURHAN
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26 Ağustos- 2 Eylül 2013 tarihleri arasında “Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Okulları Yaz
kampı” nda katılımcı olarak yer aldım. Bu kamp sayesinde doğada yer alan ve daha önce görme
ve öğrenme fırsatı bulmadığım birçok konuda bilgi sahibi oldum. Bu konulardaki bilinç düzeyim
arttı ve ister istemez daha da hassas olmaya başladım. Bunun neticesinde doğayla ilgili bir çok
konuda bakış açımı genişleterek olaylara daha farklı ve çözüme yönelik bakabilme yeteneğini
kazandım. Kamp süresince yapılan etkinlikler ve gezilen mekânlar amacına çok uygundu.
Ayrıca proje yürütücümüz Yasin hocamıza, dağcılık konusunda ki bilgilerimizi diğer
arkadaşlarımızla paylaşma fırsatı verdiği için farklı bir deneyim yaşamış olduk. Özellikler diğer
katılımcı arkadaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler beni daha mutlu etti.
Kovada milli parkı, yazılı kanyon tabiat parkı, Eğirdir gölü sulak alan koruma sahasında
yerinde incelemeler ve gözlemler yaptık. Özellikle yaban keçisi gözlemi ve kuş gözlemi oldukça
heyecan verici aktivitelerdi.
Türkiye'nin Memeli Yaban Hayvanları, Çayır ve Mera ve Yem Bitkileri, Böcek gözlemleri,
Böcekleri fark etmek, Tıbbi Aromatik ve Doğada Yenilebilir Bitkiler, Arazi ve Kamp Teknikleri,
Kampçılık, Doğada İlkyardım, Sulak Alan Ekolojisi ve Türkiye'nin Sulak Alanları, Doğa
Fotoğrafçılığı ve Kuş Gözlemciliği ve Türkiye'nin Kuş Türleri gördüğümüz derslerden
başlıcalarıydı. Tamamen profesyonel bir ekipten bu eğitimleri almak bulunmaz bir imkândı.
Ayrıca yazılı kanyonda yaptığımız kamp hayatım boyunca unutamayacağım güzelliklerle
dolu. Arazi ve kamp koşullarında, tamamen doğal ortamda hayatta kalmaya çalışmak, hem
kendini dinlemeyi, hem hayatta kalma mücadelesi vermeyi hem de arkadaşlık ilişkilerini
geliştirmeyi gerçekleştirdi.
Bana çok şey kazandıran ve çok şey öğrendiğim bu eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak
için tüm öğrendiklerimi yeri ve zamanı geldikçe öğrencilerimle paylaşacağım.
Bize bu imkanı sağlayan başta TÜBİTAK olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi Dekanına, alanında uzman hocalarımıza ve tabii ki çok büyük emek harcayan
proje yürütücüsü Yasin Ünal hocamıza çok teşekkür ederim.
Serkan ÖZDEMİR
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26 Ağustos-2 Eylül arasında TÜBİTAK’ın desteğiyle düzenlenen “Doğa Bilimleri ve AraziKamp Teknikleri Yaz Okulu” adlı projeye katılmış bulunmaktayım. Gerek eğitimler gerekse
dersler oldukça güzel bir şekilde devam etmiştir. Proje yürütücüsü Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin
ÜNAL ve TÜBİTAK kurumuna bu eşsiz proje için teşekkür ederiz. Ayrıca Değerli hocamız Yasin
ÜNAL’ ın projenin güzelliği ve eğitimlerin güzel sonuçlar veren etkisini çok hoş bir şekilde
uyguladığı için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…
Hasan ÇULHACI

Tübitak’ın desteklemiş olduğu Doğa eğitimi ve arazi kamp teknikleri projesinde katılımcı
olarak yer aldım. Öncelikle projeyi destekleyen Tübitak’a teşekkür ederim. Isparta ilinde
gerçekleşen projede Süleyman Demirel üniversitesi, yazılı kanyon ve eğirdir olmak üzere üç
farklı yer de eğitimlerimiz gerçekleşmiştir. Yaban hayatı, kuş gözlemi, kamp teknikleri, dağcılık,
ilk yardım, fotoğrafçılık gibi birçok alanda ders almış bulunmaktayız. Bu şekilde insanları hayata
hazırlayan, çevre olan bakış açılarını iyileştiren ve çevre bilincini geliştiren etkinliklerin
desteklenmesi gerekmektedir. Bu etkinliklerde proje yürütücüsü olan değerli Yasin Ünal’a ve
diğer eğitmenlere çok teşekkür ediyorum.
Orhan AŞCI
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Yaz Okulu’nda eğlenceli vakit geçirmenin yanı
sıra doğal ortamda flora, fauna, ekoloji, iklim, doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği, gecelemeli
kamp eğitimi, dağcılık, ilkyardım, doğada yenilebilir bitkileri tanıma gibi konularda konusunun
uzmanı bilim adamları tarafından teorik ve uygulamalı tarzda yaparak-yaşayarak öğrenme
ilkesini esas alan dolu dolu bir eğitim aldık. Bu aldığımız eğitimi ben ve diğer katılımcı
arkadaşlarım tarafından çevrelerimizdeki insanlara ve öğrencilerimize aktarılacak onları doğaya
karşı daha duyarlı hale getirecek ve hatta yeni doğa bilimcilerin önünü açacak bir proje olarak
görüyorum.
Böyle bir projeyi destekleyen ve kendimi bir doğa bilimci olarak görmemi sağlayan
TÜBİTAK’a teşekkür ederim.
Eşref Bilge YILDIZ
Fen Bilgisi Öğretmeni
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Merhabalar,
2008 yılında ilk kez TÜBİTAK Doğa Eğitimleri ile tanıştığım Süleyman Demirel
Üniversitesi Orman Fakültesi Ekibi ile yeniden bir Doğa kampında bir arada olmak çok güzeldi.
Yaşadığımız çevrenin sadece insanlardan ibaret olmadığını, Çevre dediğimiz alanda
sadece apartmanlar, arabalar, asfaltlı yollar olmadığını doğal alanlarda ve orada yaşayan
binlerce canlı olduğunun ve istediğimiz zaman bizim de onlara konuk olabileceğimizi gösteren
bir eğitim dönemi geçirdik. Yüksek lisans yada Doktora yapan arkadaşların arazi şartlarını
tanımasına vesile olduğu gibi Sınıf öğretmenliği, Fen bilgisi gibi alanlarda öğretmenlik yapan
arkadaşların farklı tecrübelerini öğrencilerine aktarmasına da imkan sağlamış oldu -ki bence bu
eğitimlerin en can alıcı noktasıdır.
Gerek teoride gerek pratikte güncel konu hem ilgiliyi arttırdı hem de farkındalığa sebep
oldu, İklim, sulak alanlarımız, doğa fotoğrafçılığı en çok ilgimi çeken eğitimler oldu.
Tanıştığımız hocalarımızın farklı bilgi birikimlerinden de yararlanmamıza sebep olan bu
eğitim için ekibin yürütücülüğünü üstlenen Yrd. Doç. Yasin Ünal'a ve bu eğitimlere sebep olan
destek olan TÜBİTAK ve Süleyman Demirel Üniversitesine teşekkürlerimi sunarım.

Güler BOZOK

TÜBİTAK’ın desteklediği Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu eğitimine
Sayın Yasin Ünal yürütücülüğünde katıldım.
Bir eğitimin bu kadar ciddi ve bu kadar samimi yapılacağını düşünememiştim. Ekip
büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden programın da ötesine zorladı.
bu tür projelerin desteklenmesi ve eğitimlerin devam etmesi çok önemliymiş. Eminim
bütün katılımcılar mutlu ve dolu ayrılmışlardır. Mesela ben dağcılık eğitimimi devam ettirmeyi
düşünüyorum:)
Çalışmada emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Aydan Bahadır
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Teşekkürler
26 Ağustos - 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilmiş olan Doğa
Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Yaz Okulu'na katılımcı olarak katılmıştım. Katıldığım ilk
günden son güne kadar Yard. Doç. Dr. Yasin Ünal başta olmak üzere projeyi yürüten ekip gerek
benle gerekse de diğer katılımcı arkadaşlarımla çok yakından ilgilendiler.
Bir haftalık doğa eğitiminde doğayla baş başa hem teorik dersleri doğal ortamda işleyip
uygulamasını da doğal ortamda eğitmenlerimiz tarafından gerçekleştirerek unutulmayacak bir
deneyim ve teorik bilgileri kazandım. Bunların yanında çok iyi dostluklar edindim. Ayrıca
katılımcıların hepsinin akademisyen yada akademisyen adayı olmasından dolayı arkadaşlar
arasında bilgi paylaşımı yapma imkanım da oldu. Bunların yanında burada almış olduğum doğa
eğitimini, Balıkesir Üniversitesi'nde ders verdiğim öğrencilerime de aktarma ve onları da doğa
sevgisini aşılatma şansını yakaladığıma inanıyorum.
Bu projeyi gerçekleştiren Proje yürütücüsü ve eğitmen Yard. Doç Dr. Yasin Ünal ve Yaban
Hayatı Eğitmeni Prof. Dr. İdris Oğurlu başta olmak üzere konusunda uzman diğer değerli
akademisyen hocalarımız ile birlikte kamp süresince bize her konuda yardımcı olan yardımcı
personellere çok teşekkür ederim. Ayrıca; bu projenin yürütülmesinde önemli katkısı olan
TÜBİTAK birimine de ayrıca teşekkür eder, ileride tekrar böyle verimli olacak ve genç
akademisyenlere ışık tutacak ve doğa sevgisini aşılayacak projeleri desteklemesini canı
gönülden isterim

Öğr. Gör. Dr. Selami SELVİ
Balıkesir Üniversitesi

26 Ağustos- 1 Eylül arasında yapılan doğa eğitimi sırasında Isparta’nın bilmediğim
birçok yönünü görme, farklı türleri görme ve tanıma, kendini doğanın bir parçası olarak kabul
edip doğayı hissetme ve bunları öğrencilerimle paylaşma onlarda doğa ile alakalı farkındalık
oluşturma konusunda yapmış olduğunuz eğitimden oldukça yararlandım. Dünyanın yeni
sahipleri olacak olan yeni nesilleri yetiştiren biz öğretmenlere sağlamış olduğunuz destekten
dolayı kurumunuza çok teşekkür ederim. Bu tarz etkinlerin devam etmesi biz öğretmenleri
oldukça sevindiriyor ve arkamızda TÜBİTAK gibi bilimi destekleyen bir kuruluşun projelerinde
yer almaktan onur duyuyoruz.
Mehtap Çalışkan
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26 Ağustos- 2 Eylül 2013 tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel üniversitesi
tarafından gerçekleştirilen “Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Okulları Yaz kampı” na katıldım.
Kampa giderken aklımda bir çok soru vardı en büyük amaçlarımdan biriside bu sorularıma yanıt
aramaktı bu kamp tamda sorularıma yanıt aradığım bir kamp oldu . Kamp süresince doğayla
ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme süreçlerinden geçtim. Bilinç düzeyim oldukça
arttı ve bu yaşadığım süreçleri okulumdaki öğrencilerime de aktarmak için hemen planlarımı
yaptım hatta yüksek lisans tezimi çevre eğitimi üzerine yapmaya karar vermiştim bu kamp
sayesinde ne yapacağımı tamamen kesinleştirmiş oldum.
Kamp süresince yapılan etkinlikler ve gezilen mekanlar amacına çok uygundu. Kovada
milli parkı görmek ve milli parklar hakkında bilgilendirilmek ve milli parkların kullanımı
konusunda fikir alış verişleri yapmak oldukça etkileyiciydi yazılı kanyon tabiat parkı, eğirdir
gölü sulak alan koruma sahasında yerinde incelemeler ve gözlemler yaptık. Eğirdir gölünün
dünü ve bugününü anlatan hocamı dinlerken etrafımdaki doğal yaşamların nasıl yok edildiğini
ve bunları koruyabilmek için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu konuda insanları nasıl
bilinçlendirebileceğimizi konuştuk.
Türkiye'nin Memeli Yaban Hayvanları, Çayır ve Mera ve Yem Bitkileri, Böcek gözlemleri,
Böcekleri Fark etmek, Tıbbi Aromatik ve Doğada Yenilebilir Bitkiler, Arazi ve Kamp Teknikleri,
Kampçılık, Doğada İlkyardım, Sulak Alan Ekolojisi ve Türkiye'nin Sulak Alanları, Doğa
Fotoğrafçılığı ve Kuş Gözlemciliği ve Türkiye'nin Kuş Türleri gördüğümüz derslerden
başlıcalarıydı. Tamamen profesyonel bir ekipten bu eğitimleri almak bulunmaz bir imkandı.
Kamp hayatı bu eğitimde öğrendiğim bir olgu oldu daha önceleri kamp hayatına çok da
sıcak bakmazken artık hayatımın belirli bir döneminde kamp yapma heyecanı yaşamak
istiyorum ayrıca doğal ortamda yaşamak sanırım insan oğlunun en çok istediği bir durum.
Bu eğitimin bana kazandırdıklarını ilerleyen dönemlerde ben de iletişimde olduğum tüm
insanlara aktarmak istiyorum hatta bir öğretmen olarak öğrencilerimin bilinç düzeylerini
artırmak için eğitimin bana katkısı oldukça fazla oldu.
Bize bu imkanı sağlayan ve çok büyük emek harcayan proje yürütücüsü Yasin Ünal
hocamıza çok teşekkür ederim.
Fatma Gündoğan
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26 Ağustos- 2 Eylül 2013 tarihleri arasında “Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Okulları Yaz
kampı” na katıldım. Bu kamp sayesinde doğal hayatı ve işleyişi yerinde ve uygulamalı olarak
görme imkanım oldu. Kamp süresince doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme
süreçlerinden geçtim. Artık doğal hayata ve çevre sorunlarına daha bilimsel bakabiliyorum ve
anlayabiliyorum. Bu konulardaki bilinç düzeyim arttı ve ister istemez daha da hassas olmaya
başladım.
Kamp süresince yapılan etkinlikler ve gezilen mekanlar amacına çok uygundu. Kovada
milli parkı, yazılı kanyon tabiat parkı, eğirdir gölü sulak alan koruma sahasında yerinde
incelemeler ve gözlemler yaptık. Yaban keçisi gözlemi ve kuş gözlemi benim heyecanla
beklediğim iki gözlemdi.
Türkiye'nin Memeli Yaban Hayvanları, Çayır ve Mera ve Yem Bitkileri, Böcek gözlemleri,
Böcekleri Farketmek, Tıbbi Aromatik ve Doğada Yenilebilir Bitkiler, Arazi ve Kamp Teknikleri,
Kampçılık, Doğada İlkyardım, Sulak Alan Ekolojisi ve Türkiye'nin Sulak Alanları, Doğa
Fotoğrafçılığı ve Kuş Gözlemciliği ve Türkiye'nin Kuş Türleri gördüğümüz derslerden
başlıcalarıydı. Tamamen profosyonel bir ekipten bu eğitimleri almak bulunmaz bir imkandı.
Ayrıca yazılı kanyonda yaptığımız kamp hayatım boyunca unutamayacağım güzelliklerle
dolu. Arazi ve kamp koşullarında, tamamen doğal ortamda hayatta kalmaya çalışmak, hem
kendini dinlemeyi, hem hayatta kalma mücadelesi vermeyi hem de arkadaşlık ilişkilerini
geliştirmeyi gerçekleştirdi.
Bana çok şey kazandıran ve çok şey öğrendiğim bu eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak
için tüm öğrendiklerimi yeri ve zamanı geldikçe öğrencilerimle paylaşacağım.
Bize bu imkanı sağlayan başta TÜBİTAK olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi Dekanına, alanında uzman hocalarımıza ve tabii ki çok büyük emek harcayan
proje yürütücüsü Yasin Ünal hocamıza çok teşekkür ederim.
Rabia KULLAPCI
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Muğla Üniversitesi Fen Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans
Öğrencisi
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Isparta merkezde başlayan eğitimimiz, SDÜ orman fakültesinde, sonrasında ise yazılı
kanyondaki etkinliklerle devam etti. O kadar eğlenceli ve hızlı geçti ki bir anda kendimizi
Eğirdir'de bulduk. Eğirdir'de büyük bir hareketlilikle ve muhteşem hocalarımızın eğitimleriyle
devam ettik. Botanik, yaban hayatı, kuş gözlemi, kamp teknikleri, dağcılık, ilk yardım,
fotoğrafçılık, ekoloji ve daha bir çok alanda çeşitli bilgilere sahip olduk ve bunları çevremize
yaymak için kendi kendimize söz verdik. Bunların yanında güler yüzlü, tatlı dilli, cana yakın
harika hocalarla tanışma, sohbet etme fırsatı bulduk. Bize bu fırsatı sağlayan başta proje
yürütücüsü Yrd. Doc. Dr. Yasin Ünal hocam olmak üzere tüm proje ekibine ve tabi ki bu eğitimin
bize verilmesinde büyük bir payı olan TÜBİTAK'A teşekkürlerimi sunuyorum.
Nilgün Özer
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Öncelikle bu çalışmayı destekleyen Tubitak kurumuna, eğitimi gerçekleştiren başta Yasin
Ünal ve ekibine değerli bilgilerini bize itina ile aktaran tüm eğitmenlere teşekkürü borç bilirim.
Benim için her anını dolu dolu geçirdiğim 8 gün oldu. Doğada görerek dokunarak anlatılan
derslerin ne kadar yararlı olduğunu görmüş oldum. İklim dersinde küresel ısınmanın sebeplerini
öğrenip, doğada çay yapılıp yenilen yararlı bitkileri görüp toplamak benim için çok farklı bir
deneyim oldu. Yaban keçilerini dürbünle izleyip görmek çok heyecanlandırdı. Arazi kamp ve
tekniklerini uygulayarak öğrenmek çok faydalıydı. Kuş gözleminde farklı kuşlar görmek güzeldi.
Bir bilim adamı olarak fotoğraf çekmek konusunda kendimi hep eksik görmüştüm bu yaz okulu
ile fotoğraf konusunda çok şey öğrenmiş oldum. Daha birçok ders ve öğrendiklerim bana çok şey
kattı. Bu tarz eğitimlerin bilim insanın bakış açısını genişletilmesi çok faydalı olduğunu
düşünüyorum. Bu tarz etkinlikleri artık daha yakından takip edeceğim. Tekrardan teşekkür
ediyorum.
Medine Münevver Uma
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Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına;
Isparta'da 26 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal tarafından
yürütülen Doğa Bilimleri ve Arazi- Kamp Teknikleri Yaz Okuluna katılmış bulunmaktayım.
Dolu dolu geçen bir eğitimin ardından öncelikle bizlere bu etkinliği finanse eden Tübitak
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığına ve yürütücü hocamız Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal 'a
teşekkürü borç bilirim.
Doğa Bilimleri alanında Lisans ve Lisansüstü eğitim yapmama rağmen Arazi eğitimleri
konusunda ki eksiklerimi ancak böyle fırsatlarla kapatabiliyorum. İleride yetiştireceğimiz
öğrencilere; Ancak bizler doğayı tanırsak ve anlarsak onları da en azından ekolojik okur yazar
haline getirebiliriz ve farkında olmalarını sağlayabiliriz. Verilen bu eğitimlerin devamlılığı ve
güncel olması esastır diye düşünüyor katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca
lisansüstü eğitim yapanların hedef kitle olarak devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Gülşah Albayrak
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