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Sonsuz teşekkürler
Merhaba,
Proje için ilk adımı attığımda, aslında son derece cana yakın, sıcak bir aile
ortamına girdiğimin farkında değildim. Proje başlangıcında tüm proje ekibi güler
yüzleriyle bizlere son derece sıcak bir ortama girdimizi hissettirdiler. Sanki yıllardır
tanışıyor ve görüşüyormuş havasında neşeli bir başlangıç yaşadık ve proje bitimine
kadar bu hava katlanarak arttı.
Eğitimler sırasında oynanan oyunlar ve hocalarımızın son derece özverili olması,
almış olduğumuz bilgilerin çok daha kalıcı olmasına vesile oldu. "Bir eğitim hem öğretici
hem eğlendirici nasıl olur" diye sorduklarında artık verebileceğim çok güzel bir örnek
var. İlk andan son ana kadar bizlere her daim bilgi vermek için yarışan güler yüzlü bir
ekiple karşı karşıya idik. Farklı meslek gruplarından katılımcıların projede bulunması
ise, farklı konularda da eğitici bir yerde olduğumuzu, iyi ki de bu proje içinde yer
aldığımızı bizlere fazlası ile hissettirdi. Hayatımın en güzel anlarından bir hafta olarak
unutulmayacak bir eğitim oldu.
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim
Dalında Yüksek Lisans öğrencisiyim. 5-11 Şubat 2014 tarihleri arasında, Doğa Bilimleri
ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu projesinde katılımcı olarak son derece verimli bir
hafta geçirdim. Umarım bu projelerin sayısı gün geçtikçe artar ve tüm doğaseverler
mutlaka bir gün bu eğitimi alır.
Projenin tek kötü yanı ise bir haftanın biz doğaseverlere yetmemesi, her şeyin
kusursuz olduğu bir eğitimin bitmesi biz katılımcıları çok üzdü.
Projenin hayat bulmasında çok fazla emeği geçen, başta Yasin ÜNAL hocamız
olmak üzere, proje öncesinde, proje sırasında ve sonrasında bizlerle son derece ilgili
olan tüm Değerli Hocalarımıza, desteklerini esirgemedikleri için SDÜ - Orman Fakültesi
Yönetimine ve Personeline, Finansman desteği olarak projenin gerçekleşmesine vesile
olan TÜBİTAK'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Ensar KOCA
Orman Mühendisi
Düzce Üniversitesi

Yasin Hocam, harcadığınız emekler, gösterdiğiniz yakınlık ve güler yüzünüz için
çok teşekkür ederim. Başka bir projede daha uzun görüşmek dileğiyle.
Hülya BAŞDAŞ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
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Doğa Bilimleri ve Arazi- Kamp Teknikleri Kış Okulu projesinde katılımcı olarak
yer aldım. Benim için bu eğitim her anlamda bilgilerimi tazelemek, paylaşmak, yeni
bilgiler edinmek, yeni arkadaşlıklar kurmak ve en önemlisi bu kadar değerli bir projede
herkesin farklı alanlardan bilgilerini aktardığı ve benim kendime kattığım birçok yeni
bilgi açısından çok önemli bir etkinlik oldu. Katılımcı olarak ilk defa böyle bir projede
yer aldım ve artık böyle etkinliklere fırsat bulup kabul edildiğim sürece katılacağım.
Mesleğimle bire bir örtüşen bu eğitim doğa konusunda öğrendiğim tüm bilgileri
tekrardan pekiştirmemi ve uygulamaya geçirmemi sağladı. Yaban hayatı, kuş gözlemi,
ilkyardım, mera alanları, bitkiler, kuşlar, fotoğrafçılık ve daha adını saymadığım tüm
alanlarda yapılan etkinlikler doğayı dinlememizi aslında tüm canlılar gibi doğanın da bir
dili olduğunu anlamamızı sağladı. Ve doğa kendine yapılan iyi veya kötü ne varsa bir
şekilde tepkisini gösterir diye düşünüyorum. Doğamızı ve bu doğada yaşam alanı olan
tüm canlılarımıza sahip çıkmalıyız. Umarım bu tarz etkinlikler sürdürülebilir olur ve
herkes flora ve fauna ayırmaksızın bilinçli bir birey haline gelir. Doğaya uygun
yapmacıksız bir yaşam için buna ihtiyacımız var…
Bize bu imkanı sağlayan başta TÜBİTAK olmak üzere, Süleyman Demirel
Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanına, alanında uzman hocalarımıza, tüm değerli
katılımcı hocalarıma ve çok büyük emek harcayan proje yürütücüsü Yasin Ünal ve Halil
Süel hocamıza çok teşekkür ederim.
Projede emeği geçen herkese sevgiler..
Duygu ŞİMŞAK
Artvin Çoruh Üniversitesi

05-11 Şubat 2014 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştirilen 7 günlük “Doğa
Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu” na katılma fırsatını yakalayan şanslı
insanlardan biri de benim. Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olmam
sebebiyle çok sık olarak araziye çıkmama rağmen doğada ilk yardım teknikleri, doğa
fotoğrafçılığı, kamp teknikleri gibi teknik konulardaki eksikliğimi bu etkinlik sayesinde
giderdiğime inanıyorum. Ayrıca kendi alanında uzman olan proje ekibi ve ders veren
hocalarımızla program dahilindeki etkinliklerde ve ders aralarında sürekli bir arada
olduğumuz için çok iyi iletişim kurduk. Bundan sonraki süreçte kendi çalışmalarımızla
ilgili sıkıntıya düştüğümüzde kapısını çalabileceğimiz böyle bir uzman kadroyu bu proje
vasıtasıyla tanıdığım için kendimi ayrıca şanslı hissediyorum. Projenin lisansüstü
öğrencilere yönelik olması ve katılımcıların özenle seçilmiş olması etkinliğine ayrı bir
güzellik kattı. Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş doğa bilimleri ile çeşitli yönleri ile
ilgilenen katılımcılarla tanıştık, görüş alışverişinde bulunduk, farklı alanlarda lisansüstü
eğitim yapan arkadaşların doğaya bakış açılarını görmek projenin bana kattığı diğer bir
güzellikti. Projede emeği olan herkese ve desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür
ederim.
Arş. Gör. Yıldız GÜNEY
Uşak Üniversitesi
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Arazi Kamp Teknikleri ve Doğa Eğitimine hoş geldiniz. Güler yüzlü, sıcak,
misafirperver proje ekibi sizleri karşılıyor ve proje boyunca/sonrasında bu içtenlik hep
sürüyor. Ekoloji, entomoloji, ornitoloji, yaban hayatında envanter, ekoturizm, harita
okuma teknikleri, dağcılık ve kamp teknikleri, botanik, kuş gözlemi, sulak alanlar,
ülkemizdeki kaplumbağalar ve pek çok konuda eğitimler aldık. Benim için kendi
alanımdan farklı olarak yeni ve önemli bilgiler edindiğim temel ilkyardım ve
fotoğrafçılık eğitimleri oldukça yararlı oldu. Fotoğrafçılık eğitimine gece 21:30’da
başlanılıp, sabah 03:30’a kadar sürmüş, hepimiz heyecan ve merakla Süleyman(Uysal)
hocanın bize keyifle anlattığı bilgileri adeta yutmak istiyorduk ki ertesi gün öğrenilen
yöntemler derhal katılımcılar tarafından uygulamaya konuldu.
2007 yılında Isparta’ da katıldığım Doğa Eğitiminde arazi deneyimlerini yakınen
tanık olduğum hocalarımın, bu projede arazi uygulamalarının kısıtlı olması sonucunda,
tecrübelerinden yeterince yararlanamadığımız, bu sebeple de sonraki dönemlerde doğa
gözlemlerinin artırılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.
Eğitim süresince gerçekleştirilen oyunların, katılımcıların birbirleri ile olan
paylaşımlarını artırmaları açısından projede yer almasının oldukça önemli olduğunu
düşünüyorum. Daha ilk günden katılımcılarla kaynaşmak, geceleri bir şeyleri kaçırmama
telaşı ile yatağa gidememek, sabahları erkenden gönüllü olarak uyanmak, eğitim öncesi
yürüyüşe çıkmak... Bir hafta boyunca kuş sesleri eşliğinde, yeşilin içinde, trafiksiz,
telaşsız, gün kavramını, para kavramını unuttuğunuz, an’ı yaşadığınız, yeni bakış açıları
edindiğiniz, dopdolu, çok keyifli paylaşımlarla, en büyük kazanımın doğa bilinci, çevre
duyarlılığı ve dostluk olduğu, harika bir deneyimdi. Proje bitiminde şehir yaşamına
dönmek mi? Ses kirliliği, trafik, kalabalık, kaos, stres ve karşıdan karşıya geçerken bile
zorlanmak!
Doğanın bir parçasıyız, ancak doğayı gözlemleyerek, anlamaya çalışarak, tüm
elemanlarına saygılı olarak, evrenle bir bütün olarak yaşayabilir, bugüne ve yarına güzel
bir dünya bırakabiliriz.
Tüm proje ekibine emekleri, misafirperverlikleri, ayrıca SDÜ VE TÜBİTAK’ a
projeye katkılarından, sevgili katılımcı arkadaşlara keyifli paylaşımlarından dolayı çok
teşekkürlerimi sunarım.
Böyle projelerin daha pek çok bireye ulaşması, toplumumuzda, ülkemizde ve
dünyada doğa bilincinin, farkındalığının her geçen gün hızla artması dileği ile!
İrem Nur Yeşilyurt
Çukurova Üniversitesi
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5-11 Şubat tarihleri arasında TÜBİTAK desteği ile Süleyman Demirel Üniversitesi
Orman Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Doğa Bilimleri ve Arazi - Kamp Teknikleri
Kış Okulu Projesi’nde katılımcı olarak yer aldım. Yaklaşık bir hafta gibi kısa sürede farklı
disiplinlerden eğitmenler ve katılımcılarla gerçekleşen eğitim oldukça verimli ve keyifli
geçti. Doğaya daha farklı bir açıdan bakmamızı ve daha duyarlı olmamızı sağlayan bir
projeydi. Yaban hayvanları, bitkiler, böcekler, kuşlar, sulak alanlar, ekoturizm, doğa
fotoğrafçılığı, arazi kamp teknikleri ve doğada ilk yardım gibi eğitimler biz doğaseverler
için çok yararlı oldu. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’na ve Süleyman
Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi’ne, proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal
hocamıza, ekibine ve eğitmenlere ve projenin güzel geçmesine katkı sağlayan katılımcı
arkadaşlara teşekkür ederim. Böyle projelerin devam etmesi dileğiyle…
Şükran OĞUZOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi
Teşekkür
5 Şubat - 11 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiş olan “Doğa
Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu”'na katılımcı olarak katıldım. Doğa
eğitiminin başlangıcından sonuna kadar başta Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal olmak üzere tüm
proje ekibiyle sıcak bir ortamında projeyi tamamlayarak mutlu bir şekilde ayrıldık.
Eğitmenler sayesinde doğa eğitiminde hem teorik hem de uygulamalar yapıp
doğayı yakından tanıma fırsatı bularak farklı bir deneyim kazandım. Katılımcı
arkadaşlarla
tanışıp,
dostluklar
edindim.
Ayrıca
katılımcıların
akademisyen/akademisyen adayı ve öğretmen olmasından dolayı arkadaşlar arasında
bilgi paylaşımı imkânımız da oldu. Eğitimin programında edindiğimiz bilgileri Bartın
Üniversitesi'nde ders verdiğim öğrencilerime de aktarma imkânım olacağından dolayı
bir kazanç olarak görüyorum.
Başta Yrd. Doç Dr. Yasin ÜNAL ve Proje danışmanı Prof. Dr. İdris OĞURLU başta
olmak üzere konusunda uzman diğer eğitmen hocalarımız ile birlikte bize her konuda
yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ayrıca; bu projenin yürütülmesini
sağlayan TÜBİTAK’a teşekkür eder, doğa sevgisini aşılayacak daha fazla sayıda projeleri
desteklemelerini temenni ederim.
Yrd. Doç. Dr. Yafes YILDIZ
Bartın Üniversitesi
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Uzun bir bekleyişten sonra katılımcı listesinde adımı görünce resmen havalara
uçtum diyebilirim. Yine Artvin’den Antalya’ya uzun bir yolculuktan sonra da otele girişte
bizi bekleyen Hasan ve Berna hocalar gülen yüzleri ile tüm yorgunluğu attırdı gerçekten.
Proje yürütücüsü Sayın Yasin Hocam ve ekibinin tüm eğitim boyunca bilgilerinden
mümkün olduğunca istifade ederek projenin etkililiğini üst düzeye çıkardığımıza
inanıyorum. Tüm katılımcıların arkadaş canlısı tavırları ve yaklaşımları ekibin birbirine
daha çabuk kaynaşmasına ve dolayısıyla da son gün bir o kadar da zor ayrılığa neden
oldu diyebilirim. Her bir aşaması dolu dolu geçen eğlendirici, eğitici ve büyüleyici böyle
bir projeye seçildiğim ve katıldığım için gerçekten çok şanslıyım. Süleyman Demirel
Üniversitesi öğretim elemanlarının böyle bir projeye ön ayak olarak bireysel ve
toplumsal farkındalığı artırma yolundaki ereklerinin devamını diliyorum. Bizleri güler
yüzleri ile karşılayan ve bir ev sıcaklığını hissettiren Lake&River Side otel yönetimi ve
çalışanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Ayrıca desteklerinden dolayı
TUBİTAK’ a çok teşekkür eder böylesi projelerin sayısının artmasını ve desteklerinin
sürekliliğini arzuluyorum.
Ayşe ŞAHİNTÜRK UYSAL
Artvin Çoruh Üniversitesi

Katılmış olduğum SDÜ “Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu”
projesi için TÜBİTAK ‘a ve proje ekibine teşekkür ederim.
Ayşe Nur Şen
Akdeniz Üniversitesi
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Merhaba çok sevgili proje ekibim,
Projeye başvururken içeriğini hemen inceleyip, amacını okuyup, geçmiş
fotolarına baktığımda kesinlikle katılmalıyım demiştim. Yasin Hoca çok iyi bilir, katılımcı
listesi ne zaman açıklanıyor diye sürekli mail atmıştım  Bu projeye katıldığım çok
mutlu oldum ama ayrılık anı çok zor geldi. Proje sayesinde hem bildiğimiz ama aynı
zamanda bir çok özelliğinizde bilmediğimiz yabani hayvanlar, böcekler, kuşlar, sulak
alanlarda yaşayan canlılar hakkında bilgi sahibi olmak beni hem mutlu etti hem de
sanırım onlarla fazla empati kurdum  Doğayı seven, doğal yaşam dengesinin
korunmasını savunan bilince sahibim ve benim gibi düşünen insanlarla tanışmak ne
güzel oldu. Tabiî ki de bir şeyler öğrenmek çok güzeldir her zaman, işi alanında
öğrenmek, materyale dokunmak, görmek bilginin kalıcılığını sağlıyor, bu projede uzman
hocalarımız eşliğinde yaparak yaşayarak bir öğrenme süreci gelişti. Bu imkanı sağlayan
proje ekibinden başta İdris Hoca olmak üzere, Yasin Ünal’a, Halil Süel’ e, proje süresince
bizimle her an ilgilenen Hasan Çulhacı’ya ve Berna Yalçınkaya’ya, proje ekinin diğer
hocalarına ve benim gibi projeye katılan diğer tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim.
Sizlerle bir arada olmak ne güzeldi. Aynı zamanda böyle profesyonelce hazırlanmış bir
projenin desteklenip, genç akademisyenleri bir araya getiren TÜBİTAK’a da çok
teşekkür ederim. Ve proje sürecinde bizim faaliyetlerimize gönüllü olarak katılan Mevlüt
Ağabey’i de unutmamak gerek. Her şey o kadar güzeldi ki, bugüne kadar bu tür
faaliyetlere katılmıştım, birçok insanla tanıştım elbet ama hiç bu kadar keyif
almamıştım. Bu projenin ve ekibin yeniden bir araya gelmesi ne güzel olur. Mesela bu
sefer projeyi bisiklet turu olarak mı yapsak, daha önce yapılmamış bir çalışma olur, her
şey bilim için  Herkesi yeniden görmek dileğiyle.
Sevgilerle Tuğba Ayyıldız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
5–11 Şubat 2014 tarihleri arasında “Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri
Kış Okulu’’ isimli eğitimde yer almış bulunmaktayım. Bu eğitim sayesinde bölümüm
açısından birçok işime yarayacak bilgi sahibi oldum.
Özellikle kendi bölümümde yapılan arazi çalışmalarında işime yarayacak birçok
bilgiye sahip oldum. Ayrıca eğitimin içinde yer alan, eğitimin neşeli ve eğlenceli
geçmesini sağlayan yarışmalarda bizi hem eğlendirdi hem de öğrendiklerimizi pratik
olarak uygulamada bize katkı sağladı. Ayrıyeten bu eğitimleri alanlarında uzmanlaşmış
kişilerden öğrenmekte benim için sevindirici diğer bir konu oldu. Neticede bu proje doğa
bilimleri ve arazi-kamp teknikleri hakkında beni bilgilendirici bir rol oynadı. Hem konu
kapsamı olarak hem eğitimi veren hocaların kalitesi açısından kaliteli ve verimli bir
eğitim oldu. Kendi görüşüme göre bir haftalık eğitim çok faydalı oldu.
Bize bu kaliteli ve verimli eğitim ortamını sağlayan ve paha biçilmez bu bilgilere
sahip olmamıza aracı olan başta TÜBİTAK olmak üzere, proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr.
Yasin Ünal ve tüm eğitmenlere çok teşekkür ederim.
Alican ÇIVĞA
Süleyman Demirel Üniversitesi
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Sayın yetkili,
‘’Doğa bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu’’ isimli doğaya bakış açınızı
değiştirecek bu projenin çok verimli bir çalışmanın ürünü olduğunu bizzat bu projeye
katılmakla şahit oldum, eğitici ve eğlence yönü baskın bir projedir. Başta Süleyman
Demirel Üniversitesi olmak üzere, projenin yürütücülüğünü yapan ekibe özverili
çalışmaları, yardımsever ve yapıcı tutumlarından dolayı; maddi olarak destekleyen
kuruluşlara da yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim.
Gönül Sönmez
Akdeniz Üniversitesi
Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Kış Okulu projesine boyunca Manavgat
ve çevresindeki yaban hayvanlarını ve kuşları tanımamızı sağlayan, aynı zamanda kamp
kurma ve dağcılık etkinlikleri hakkında bizleri eğiten, başta bu projeyi düzenleyen Yasin
ÜNAL Hocamıza olmak üzere tüm düzenleme kuruluna teşekkür ederim.
Sevgin ÖZDERİN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doğa Bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri Yaz Okulu projesi boyunca Manavgat ve
çevresindeki bitkileri, yaban hayvanlarını, kuşları tanımamızı sağlayan aynı zamanda
çadır kurmayı, dağcılık etkinlikleri hakkında bizi eğiten ve başta bu projeyi düzenleyen
Yasin ÜNAL Hocamıza olmak üzere tüm düzenleme kuruluna teşekkür ederim. Bu proje
ile birçok yaban hayvan, kuş ve bitki türlerini daha yakından tanıyorum.
Mehmet Ali ÇELİK
7 Aralık Üniversitesi
TÜBİTAK kapsamında 5-11 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Doğa
Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri Kış Okulu projesine katılmış olmaktan büyük
memnuniyet duymaktayım. Böyle bir projeye ilk defa katılmama rağmen sanki yıllardır
bu tarz projelerde yer alıyormuşçasına hiç yabancılık çekmeksizin güzel bir hafta
geçirdim. Farklı meslek gruplarından birçok arkadaşım oldu. Bu proje sayesinde
fazlasıyla sevdiğim ve elimden geldiğince gereken hassasiyeti gösterme çabasında
olduğum doğayı daha iyi tanıdığımı düşünüyorum.
Proje yürütücüsü olan Sayın hocamız Yasin Ünal' a ve değerli ekibine bu denli
önemli bir projeyi gerçekleştirdikleri için teşekkürlerimi sunarım.
Uğur AKDİN
On dokuz Mayıs Üniversitesi
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Doğa Bilimleri ve Arazi -Kamp Teknikleri Kış Okulu Değerlendirme-Teşekkür
5-11 Şubat 2014 tarihleri arasında TÜBİTAK’ın desteğiyle Antalya’da düzenlenen
Doğa bilimleri ve Arazi-Kamp Teknikleri kış okulunda katılımcı olarak bulundum. 7
günlük bu eğitim süresince fauna, ekoloji, doğa fotoğrafçılığı, kuş gözlemciliği, doğada
yenilebilir bitkileri tanıma, harita okuma, ilk yardım, kamp eğitimi, sulak alanlar, doğa
turizmi ve korunan alanlar gibi birçok eğitimi hem teorik hem de uygulamalı bir şekilde
dinamik olarak sunan her biri kendi alanında uzman eğitmenlerimize, başta sayın Yrd.
Doç. Dr. Yasin ÜNAL hocam olmak üzere tüm ekibe bizlerle bu proje vasıtasıyla bilgi ve
tecrübelerini paylaştıkları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Doğa bilimleri
açısından disiplinler arası düşünmemize vesile olan, her biri farklı illerden gelen çok
değerli katılımcılarla sosyal kültürel etkileşim kurmamızı sağlayan, bu ve bunun gibi
eğitimlerin destelenmesi dileğiyle.
Arş. Gör. Ayşe ÖZTÜRK
Kastamonu Üniversitesi
ÇÖZDÜM, HERŞEY ÇOK BASİT, DENİZE DOĞRU*..
Bir insanın saglıklı olabilmesi için, fiziksel, ruhsal ve mental yonden saglıklı
olması gerekir. Delicesine geçen zamana kendimiz için bir tuzak halinde. Dertlerimiz,
tukenmişligimiz, mutsuzlugumuz bizi, hızla donen dişli çarklara katıp başımızı
donduruyor. Insanların birbirinin yuzune bakmadan sosyalleştigi ve daha çok daha çok..
ardı arkası kesilmez daha çokların peşinde nefes almayı unuturak yaşadıgımız şu zaman
diliminde saglıklı olabilmek için dogaya ve dogal olana sımsıkı sarılmamız gerektigini
duşunuyorum.
Denizin sesini, kuşların cıvıltısını dinlemeyi, nefes alırken oksijeni hissetmeyi,
daga tırmanmayı, kuş gozlemeyi, bitkileri, bocekleri, yaban hayvanlarını tanımayı kim
istemez. Bu olguları zamanla luks mu ihtiyaç mı diye tartışacagız gibi geliyor. Ne yazık ki,
havasız kalan şehirlerimizde, doga ile ilişkimiz belki belgesel izlemek, belki de terlikle
bir bocek oldurmek. Marketten alınan meyvelerin agaçta yetiştigini bilmeyen çocuklar
var.
Projenin içerigi, benim için, keyifle ogrenmekti diyebilirim ve beklentimin
ustunde idi. Kış mevsiminin dezavantajlarına ragmen çok guzeldi. Projenin amacının
dışında, ben işini severek yapan hocalar gordum. Gece 3:30'a kadar çılgınlar gibi
dinledigimiz, bize bildiklerini paylaşmak için uykusuz kalmayı dertten saymayan
Suleyman Uysal Hoca'dan ogrendigim sadece doga fotografçılıgı degildi.
Dolu dolu geçen programda aldıgımız egitimlerle, gulumseyerek geçen gunlerimiz
için TUBITAK'a, Yasin Unal Hoca'ya, projede emegi geçen ve tanıdıgım harika insanlara
teşekkur ederim.
*Bulent Ortaçgil, Denize Dogru,2010
E.Zahide ÖZDEMİR
Suleyman Demirel Universitesi
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Doğa Bilimleri ve Arazi – Kamp Teknikleri Kış Okulu projesi programına, katılımcı
olarak katıldığım anlamlı hoş bir haftayı kısaca anlatmak gerekirse;
Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim dalında doktora öğrencisiyim. Kış okulu
süresince farklı üniversitelerden ve farklı illerden gelen arkadaşlarla tanıştım farklı
konularda bilgi alış verişinin hoş sohbet atmosferinde gerçekleştiği ve kazandığımız
doğa bilgisi ve tecrübesi ile verimli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Akademisyen
olmak için gerekli bazı bilgileri bu tür organizasyonlar sayesinde edinebileceğimizi ve bu
bilgileri böylesine güzel bir ortamda, hoş insanlarla ve keyifli bir programla edinmiş
olmanın mutluluk verici olduğunu belirtmek isterim.
Dağcılık, kuş gözlemi, doğa yürüyüşü fotoğrafçılık, kampçılık. gibi ilgi duyduğum
bu alanlarda gerekli olan bilgileri bu kış okulu sayesinde öğrendim ve tecrübe ettim.
Tıbbi bitkilerimiz, yaban hayvanlarımız ve doğamız ile ilgili bilgilendirici ve eğitici olan
görsel ve sözel sunumları değerli hocalarımızdan dinleme fırsatı bulduğum ve bu proje
içerisinde yer aldığım için emeği geçen hocalarımıza ve desteğinden dolayı TÜBİTAK’a
teşekkürlerimi borç bilirim. Saygılarımla…
Ali GÖÇERİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sayın TUBİTAK Yöneticisi;
5-11 Şubat tarihleri arasında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından
düzenlenmiş olan “Doğa Eğitimi Arazi ve Kamp Teknikleri Kış Okulu” konulu eğitiminize
öncelikle beni katılımcı olarak seçtiğiniz için çok teşekkür ederim.
Almış olduğumuz eğitim sonucunda doğa ile ilgili konularda farkındalık düzeyim
artmış ve bunu günlük hayatıma yansıtmış bulunuyorum. Artık tüm kuşların karga ya da
serçe olmadığını, doğada yaşayan yaban hayvanlarının özelliklerini ve korunması
gereken türleri, deniz canlılarının özelliklerini çok daha iyi öğrenmiş durumdayım. Bu
eğitim benim açımdan hayata bakış, doğayı korumanın ve gerektiği yerde doğaya
müdahale etmemek gerektiğini öğrenmiş bulunuyorum.
Bu projede bizlere zaman ve emek harcayan proje ekibine, proje yürütücüsü
Yasin ÜNAL, Halil SÜEL ve ismini burada zikredemediğim emeği geçen herkese
nezdinizde teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla…
Ayça SARICI
Uşak Üniversitesi
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Merhaba evren:-) 12 yıllık sınıf öğretmeni- 3 yıllık model uçak rehber öğretmeni1yıllık Paragliding P2 pilotuyum- 5 yıllık izci lideriyim... Aikido-tenis-Arjantin tangotraking-kaya tırmanışı gibi birçok hobiye sahibim… 20’yi aşkın seminere katildim. Bu
projeyi duyduğumda süper işte bu dedim... Çok şey öğreneceğim, profesyonel ekip
dedim. Vay TUBİTAK dedim… Canim Üniversitem gül kokulu memleketim dedim… Fakat
proje boyunca bu kadar organize bu kadar pozitif bir ekiple karşılaşacağımı tahmin
edemezdim… Bu benim için bu proje bir ödüldü... Herkesten bir şey öğrendim her yeni
gün heyecanla uyandım her gece keşke az daha uyumasak dedim... Her şeyden öte proje
bitip kürkçü dükkânına dönünce baktım ki dopdolu neşe-enerji ve kucak kucak bilgiyle
ayrılmışım oradan öğrendiklerimle bilgi kilerim doldu taştı öyle çok fikir zekâtı dağıttım
ki eminim çorçocuk börtü böcek dal çiçek dualar etti bol bol:-)… Her cümlemi üç
noktalarla bitirdim. Çünkü bitiremedim hissettiklerimi... Özetle ekibe, katılımcılara,
emeği geçen herkese dilden değil taaa cani yürekten teşekkür ederim... Kendi adıma,
keyfim adına, kahyam adına, oğlum, izcilerim, öğrencilerim, keklerle beslediğim
kargalarım... Tüm canlı dostlarım adına... Sevgilerimle Alageyik Şerife nam-i diğer
Simsek Shery:-)
Şerife ÖZDEMİR

