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Merhabalar
Bir Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak 23 – 31 Ağustos 2014 tarihlerinde Denizli’de
gerçekleşen ‘Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri’ projesine katılanlar arasında
olduğum için kendimi çok şanslı bulmaktayım. Katıldığım bu projede aldığım dersler
sayesinde edindiğim bilgileri öğrencilerimle ve çevremle paylaşacağım
Projeye destek veren TÜBİTAK’a, proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal’a,
proje dahilinde ders aldığımın eğitmenlerime ve proje destek ekibine çok teşekkür
ederim. Doğa konulu projelerin artması ve daha çok insanın doğayı bilim ışığında
sevmesi ve hissetmesi dileğiyle..
Gökhan Yükseler
Özel PEV Okulları
Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Bu doğa eğitimine başvuru yaparken belirli beklentilerim olmuştu elbette; ancak
karşılaştığım manzara çok daha farklıydı kısaca özetlemem gerekirse bu gün Şırnak'ta
bile bu eğitimde öğrendiğim bilgileri şimdiden kullanmaya başlayan birisi olarak
belirtmek isterim ki beklentilerim çok çok üstünde bir kaliteli eğitimle karşılaştım. Bu
tur kaliteli projeler planlayarak bu imkânı bize sundukları için basta Yrd.Doç.Dr Yasin
ÜNAL hocam olmak üzere tüm proje ekibine sonsuz teşekkür ederim.
Sayıner TUĞ
Bu yıl ikinci defa katılmaya hak kazandığım bir TUBITAK Doğa Eğitimi Projesinin
sonuna daha gelmiş bulunuyoruz… Her noktada desteğini hissettiğim değerli Hocam
Yasin Ünal' a teşekkürlerimi sunuyorum. Proje sayesinde bu yıl Türkiye'nin dört bir
yanından gelen birbirlerinden harika insanlarla tanışma fırsatı buldum... Çok değerli
olan bu insanlarla tanışmak gerçekten çok güzeldi... Biliyorum ki artık Türkiye'nin hangi
bölgesine gidersen gideyim kalabileceğim sıcak bir yuvam var... Doğa, insana insanı en
gerçek haliyle anlatmayı iyi bilen bir unsur... İnsanın ne kadar güçlü bir varlık olduğunu
ve de aşamayacağı hiçbir engeli olmadığını göstermesi açısından çok önemli... Doğruyu,
güzeli, mutluluğu çok uzaklarda aramayın, doğa sizsiniz ve doğa içimizde... Doğa hep
bizimle olsun... Bütün proje arkadaşlarıma selam olsun
İrem TOPRAK
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Merhaba,
Denizli ‘de gerçekleşen ‘Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri’ projesine
katılan şanslı kişilerden biri de bendim. Bir biyolog olarak, içeriği gayet zengin bir proje
aracılığıyla 8 gün boyunca doğa üzerine sohbet etmek, gözlemlemek ve hissetmek paha
biçilmezdi sanırım.
Projenin; doğaya olan bakış açımı, algımı ve empati duygumu ziyadesiyle
arttırdığını düşünüyorum. Özellikle yem bitkileri ve meralar, kuş gözlemi, yaban hayatı
ve fotoğrafçılık eğitimleri çok etkileyiciydi. Yaban hayatı bilgilerimizin bilgi yarışmasıyla
pekiştirilmesi, bir öğretim modeli olarak ilerde kullanmak üzere hep aklımın bir
köşesinde bulunacaktır. Bunun yanında güzel insanlarla tanışıp kaliteli vakit geçirmenin
mutluluğunu da yaşadım bu projede. Ayrıca Pamukkale ve antik kent Hierapolis’i
görmenin ve Denizli’nin sıcak insanını tanımanın da güzelliği bambaşkaydı. Sözün özü,
her yönüyle verimli bir projeydi benim için.
Tüm bu güzellikleri, bu manevi hazzı yaşamamızı sağlayan , öncelikle TÜBİTAK’a
sonra proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Yasin Ünal’a, diğer kıymetli hocalarıma ve proje
destek ekibine çok teşekkür ederim.Doğa konulu projelerin artması ve daha çok insanın
doğayı bilim ışığında sevmesi ve hissetmesi dileğiyle..
İsa Taş
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Biyoloji Anabilimdalı
TÜBİTAK desteği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi
organizasyonuyla hayat bulan ve ilk kez katılma fırsatı bulduğum 'Doğa Eğitimi ve
Kamp-Arazi Teknikleri' eğitiminin hem kapsamı, hem içeriği çok zengindi. Yaşamın ve
doğanın parçası olduğumuzu unuttuğumuz ve maalesef hiyerarşik bir denge
kurduğumuz doğaya ve doğadaki canlı-cansız varlıklara ilişkin yeni şeyler öğrenmek,
hissettiğim sorumluluk ve duyarlılığın pekişmesini sağlamak önemli oldu benim için.
Organizasyonu sağlayan ve bildiklerini bize aktaran tüm herkesin emeğine sağlık,
TÜBİTAK'ın da projeyi desteklemiş olması, konaklama ve çevre gezilerini sağlaması
sebebiyle teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Ayrıca hemen her gün gelip halimizihatırımızı soran, bir ihtiyacımız olup olmadığı konusunda da sürekli yardımcı olan
Yard.Doç.Dr.Yasin ÜNAL'a, program boyunca çeşitli illerden farklı yaşam deneyimleriyle
de öğrenmemi, eğlenmemi, hoşça zamanlar geçirmemi sağlayan tüm katılımcı
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanını, doğanın bir
parçası olduğumuzu ve sorumluluğumu yeniden anımsatan ve buna ilişkin bizlere
yeniden yükümlülük yükleyen bu eğitimlerin arttırılması ve bir daha görüşmek dileğiyle.
Dilek KARABENK
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Bu TÜBİTAK ailesi ile tanışmak mutluluk vericiydi. TÜBİTAK ailesi diyorum
çünkü bu sıcaklığı ekipçe bize hissettirdiniz. Farklı alanlarda uzmanlardan, alanlarıyla
ilgili derinlemesine bilgi almak, bir öğretmen olarak bilgi okuryazarlığımı arttırdı. Bu
gibi eğitimlerden tüm arkadaşlarımın faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Mesleğini
eline alan birçok kişinin artık eğitim surecinden ya da üniversite ortamından
uzaklaşması onları köreltiyor. Bunun engellenmesi böyle etkinliklerle fazlasıyla
sağlanacaktır.
Ben bi öğretmen olarak tekrar öğrencilerim adına teşekkür ediyorum çünkü bu
etkinlikle onların eğitimine de dokunmuş oldunuz.
Çalışmalarınızın artarak dağılması dileğimle...
Nihal GEDİKOĞLU

24 – 31 ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp
Teknikleri Projesi’ne katıldım. Böyle bir projeye ilk kez dahil oldum; daha önce kamp
yapmamış biri olarak çadır kurmayı öğrenmek, çadırda uyumak, doğayı daha yakından
tanımak adına teorik ve pratikte uygulanan dersler, yapılan yarışmalar, geziler ve proje
sayesinde tanıştığım güzel insanlar… Hepsi de hayatıma ayrı bir renk kattı. Bu güzel
projenin yürütücüsü olan Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal’a, eğitim veren Süleyman Demirel
Üniversitesi eğitmenlerine, projeyi destekleyen TÜBİTAK’A ve emeği geçen herkese çok
teşekkür ederim.
Güneş Atay
24-31 Ağustos 2014, TÜBİTAK destekli "Doğa Bilimleri Arazi ve Kamp Teknikleri
Yaz Okulu" adlı projeye katıldım. Eğitim boyunca birçok şey öğrendim ve bir o kadar da
eğlendim. Bir doğa sever olsam da eksiğim çok fazlaydı ve bana birçok katkısı oldu. Yeni
bilgiler edindim ve doğa farkındalığım arttı. Hazırlayacağım yüksek lisans tezim için
fikirler verdi. Aynı zamanda çok eğlendim ve yeni dostluklar edindim.
Bu projede emeği geçen Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL'a, diğer tüm arkadaşlara
ve desteği için TÜBİTAK'a çok teşekkür ederim.
Aytül Damla KISAKOL
Marmara Üniversitesi (Yüksek Lisans Öğrencisi)
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