DOĞA BİLİMLERİ VE ARAZİ - KAMP TEKNİKLERİ PROJESİ
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ | Temmuz 2017 Eğitimi

26 Kasım - 3 Aralık 2017 tarihleri arasında TÜBİTAK destekli Doğa Bilimleri ve
Arazi Kamp Teknikleri eğitim programında olmak benim için gerçekten büyük bir
şanstı. Aynı zamanda çeşitli alanlarda uzmanlaşan ya da uzman olma yolunda ilerleyen
arkadaşlarla aynı ortamda olmak güzeldi. Böylelikle yapılan çeşitli etkinlikler ve fikir alış
verişi içerisin de olmak verimli ve etkinli çalışmalar yapmak bizlere fırsat sunmaktadır.
İyi ki bu eğitime katıldım diye bileceğim 8 gün için bize bu fırsatı sağlayan herkese
teşekkürlerimi iletip, TÜBİTAK’ ın böyle bir projeyi desteklemesinden dolayı da ayrıca
teşekkürlerimi sunar böyle programların devamını gelmesini temenni ederim.
Umut BUBEREN

TUBİTAK a arazi kamp teknikleri eğitimine destek verdiği için teşekkür ederiz.
eğitimler çok verimli geçti. Hocalarımızın sunumları uygulamalar ve etkinlikler
beklentilerimizi karşıladı. Kampçılık ve yaban hayati ilk yardım eğitimleri çok
bilgilendiriciydi. Öncelikle tübitaka , proje ekibine eğitmenlere katkılarından dolayı çok
teşekkür ederiz. Çok bilimsel, arkadaşcıl ve keyifli bir hafta geçirdik. Emeği geçen
herkese teşekkürler.
Feride SÜLÜ

TUBİTAK 2229 kapsamında desteklenen doğa bilimleri ve arazi kamp teknikleri
eğitiminde emeği geçen tüm hocalarıma, arkadaşlarıma ve bu projeyi destekleyen
Tübitak 'a çok teşekkür ederim . Farklı disiplinleri bir araya getiren bu projelerin sayısı
artırılmalı diye düşünüyorum. doğa ile uğraşan herkesin alması gereken çok faydalı bir
eğitimdi. Yapılan çeşitli etkinlik ve oyunlarla daha eğlenceli ve öğretici olan bu eğitim
sayesinde edindiğim bilgiler ve arkadaşlıklar çok güzeldi. tekrar böyle projelerde
bulunmaktan büyük mutluluk duyacağım . Doğayı sev onu koru.
Dilek ARSLAN
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Bu derece verimli ve bir o kadar da keyifli bir projede yer aldığım için kendimi
şanslı hissediyorum. Projeye eğitimci olarak katılan hocalarla tanışma fırsatını bizlere
verdiğiniz için ayrıca çok mutluyum. Hocalarımız alanlarının en iyi akademisyenleriydi
gerçekten. Son derece anlayışlı ve özverili davranan proje ekibine de teşekkürlerimi
borç bilirim, hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Başka projelerde görüşebilmek
dileğiyle...
Yeter Nehir DÜZ

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü mezunu ve
Silvikültür Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi olarak TÜBİTAK'ın 26 Kasım - 3 Aralık
2017 tarihlerinde Afyonkarahisar, Sandıklı'da düzenlediği "Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri’ başlıklı projesinde katılımcı olarak yer almaktan mutluluk duydum.
Katıldığım bu projede ormancılığın farklı disiplinlerinde çalışan meslektaşlarım,
ormancılık alanı dışından eğitimciler aracılığıyla birçok yeni şey öğrendim, bilgilerimi
tazeledim ve en önemlisi bilimsel yönde yeni ufuklar keşfetme fırsatı buldum. Bu ve
benzeri etkinliklere yönelik desteklerin arttırılmasını dilemekteyim. Bu konsepte
eğitimlerin doğada konaklamalı olarak düzenlenmesinin projeyi daha verimli kılacağını,
destek kuruluşlarının konaklama ile ilgili mevzuatta iyileştirmeye gitmesinin mesleki
disiplinimize daha uygun olacağını düşünmekteyim.
Başta Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL olmak üzere tüm proje ekibine ve eğitmenlere teşekkür
ederim.Doğayla ve sevgiyle kalın...
Mahmut Ramazan YÜKSEL

TÜBİTAK 2229 Programi kapsaminda 26 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında
Sandıklı-Afyon MAY Thermal otelde gerçekleştirilen "Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp
Teknikleri" eğitimine katılma fırsatını buldum. Hem teorik hem uygulamalı içeriğiyle çok
faydalı olduğunu ve doğa bilimlerine olan ilgimize üst düzey katkı sağladığını
düşünüyorum. Eğitimin aynı zamanda birçok etkinlikle zenginleştirildiği bu projeye
katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Başta Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Mert KARIŞ
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26 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında TUBİTAK desteği ile gerçekleşen Doğa
Bilimlerinde Arazi Kamp Teknikleri projesinde bulunmaktan çok büyük keyif aldım. Bir
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü mezunu olarak lisansta öğrendiğim bilgilerin
tazelenmesini ve yeni bilgiler edinmemi sağladı. Projede öğrendiğim bilgiler
doğrultusunda benimde proje yazmamı sağlayacak yeni fikirler edindim. Projenin ders
seçimleri, ders süreleri çok yerinde seçilmişti. Ayrıca hocaların sunumları da çok
başarılı gerçekleşti. Sadece bazı derslerde daha fazla görsel materyal kullanılabilirdi diye
düşünüyorum. Örneğin memeliler ya da kuşlar dersinde görsel materyal olarak tahnitler
kullanılabilirdi. Kuşlarda şehirde sürekli gördüğümüz kuşların ötüşleri dinletilip kuşla
karşılaştığımızda kuşu görmesekte ötüşünden tanımamıza yarayacak bilgiler
aktarılabilirdi. Yüksek lisansımın ilk yılı ve ilk defa böyle bir projeye katıldım benim için
çok verimli bir etkinlik oldu ve yeni insanlar tanımamı sağladı. Bundan sonra
gerçekleşecek tüm TUBİTAK projelerine katılmayı çok isterim. Bu projenin
gerçekleşmesini sağlayan Yasin Ünal ve ekip arkadaşlarına, görevli tüm hocalara ve
projeyi destekleyen TUBİTAK'a çok teşekkür ederim.
Eda DÖNMEZ

İlk başta proje ekibindeki tüm herkese eğitimini gerçekleştirdikleri için ve
TÜBİTAK'ın böyle güzel bir projeyi desteklediğinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu eğitimin bana ve diğer arkadaşlara kattığı bilgi ve tekniği kendi başımıza öğrenmeye
kalksaydık eğer birkaç aydan fazla zaman harcayacağımız kesindi. Çünkü eğitim için
gerekli olan bilgi kaynaklarını ve en önemlisi bu işi çok iyi bilen ve ayrıca işini seven
kişiyi arayıp bulmanın, öğrenmekten daha çok zor olduğunu bu eğitime katılan kişiler ve
bilgiye ulaşmaya çalışan herkes bilir. Bu projenin sadece bilgi ve tekniğimizi
geliştirmesinden ziyade, beraberinde dostluk ve tatlı hırsları oluşturması da harika ötesi
bir duygu. Kısaca, bu eğitim hem eğitim açısından hem de yeni arkadaşlıklar edinmek
amaçlı bize çok şey kattığından eminim. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum ve böyle eğitimlerin devamlı olmasının hem bilim için hem de ikili ilişkiler için
çok faydalı olacağını düşünüyorum. Başka eğitimlerde görüşmek dileğiyle.
Ahmet AYTEĞİN
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TUBİTAK destekli Doğa eğitiminde arazi ve kamp teknikleri projesi alanında
uzman kişilerce çok profesyonel şekilde hazırlanıp bizlere aktarıldı. Gerek arazi
uygulamaları gerek teorik derslerin bizlere çok katkı sağladığını düşünüyorum.
Öncelikle böyle projeyi oluşturan proje ekibine daha sonra projeye destek çıkan
Tübitak'a çok teşekkür ederim. Dilerim bu projelerin sayısı artar ve doğa sevgisi ve
korumacılığı daha da yaygın şekilde konuşulur.
Şafak ARSLAN

TUBİTAK' ın desteklediği 26 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenmiş olan
"Doğa bilimlerinde arazi ve kamp teknikleri" adlı eğitime katıldım. Bu proje kapsamında
eksik olduğum bilgileri ve yaban hayatıyla ilgili bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Aynı
zamanda çok güzel arkadaşlıklar kurup eğitime katılan hocalarımla konuşup yeni
projelerde yer alma fırsatlarıyla karşılaştım. Bu projeye katıldığım için çok memnunum.
Çok uzun ve zahmetli olan proje hazırlığı yolunda başta TÜBİTAK olmak üzere emeğe
geçen tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Mehmet Anıl OĞUZ

26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen ´´Doga Bilimlerinde Arazi ve Kamp
Teknikleri`` etkinliğine katıldım. Dolu dolu geçen, eğitici ve eğlenceli bir etkinlikti. Farklı
meslek gruplarından birçok insanla bir araya gelmek, yaban hayatı ve çevre problemleri
gibi konularda fikir alışverişi yapma şansını yakalamaksa bonus oldu:) Bu bir haftanın
benim için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Bütün düzenleme ve bilim kurulu
üyelerine, eğitmenlere, personele ve TUBİTAK'a teşekkürler.
Dilara AŞKIN
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TUBİTAK'ın desteklediği doğa bilimlerinde arazi-kamp tekniklerine yönelik bu
eğitime, bir öğretmen olarak ögrencilerimle paylaşabileceğim anılar, fotoğraflar, bilgiler
edinmek için başvurmuştum. Beklentilerimin üstünde bir hafta geçirdik. Lisans
eğitimimde edinemediğim birçok bilgiyi bu bir haftada edindim. Projede farklı çalışma
alanları olan insanlarla tanıştım, ufkum genişledi. Her gün yaptığımız oyunlar, etkinlikler
eğitimi eğlenceli hale getirdi. Bu tarz projeleri tüm meslektaşlarıma tavsiye ediyorum.
Doğaya olan merakım daha da arttı. Proje boyunca en az 10 tane gezilecek-görülecek yer
not aldım. Eğitim boyunca aklıma öğrencilerime uygulayabileceğim birçok etkinlik fikri
geldi. İstanbul'a heybem dolu bir şekilde gidiyorum. Proje yürütücülerine ve TÜBİTAK'a
çok teşekkür ederim bize bu imkanı sağladığı için. Herkes bizim memnuniyetimiz için
elinden geleni yaptı. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aksine konaklama yaptığımız yer oldukça
konforluydu. Doğa temalı başka bir projede daha katılımcı olarak yer almak çok isterim.
Melike ALAYOĞLU

26 Kasım -3 Aralık tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen “Doğa
Bilimlerindeki Arazi-Kamp Teknikleri” projesi bizlere ihtiyaç duyduğumuz birçok bilgi
ve beceriyi kazandırdı. Bu eğitim eğlenerek öğrenme açısından faydalı olduğu kadar
çeşitli disiplinlerden araştırmacılarla tanışma fırsatı yaratması yönünden de oldukça
tatmin edici idi. Bu projeye katılan araştırmacıların doğada araştırma yapmak için
gerekli bilgi ve beceriye sahip olacağını ve karşılaştırdıkları olumsuz durumlarda
hayatta kalma stratejileri geliştirebileceğini düşünüyorum. Bu projenin
gerçekleşmesinde katkısı olan başta TÜBİTAK, proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Yasin
Ünal, projede görev alan eğitmenler, rehberler ve teknik personele sonsuz teşekkürler.
İleride başka projelerde yollarımızın kesişmesi dileğiyle.
Ertan ÇETİNKAYA
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TUBİTAK'ın desteklediği 26 Kasım - 3 Aralık tarihleri arasında düzenlenmiş olan
"Doğa bilimlerinde arazi ve kamp teknikleri" adlı eğitime katıldım. İnanılmaz keyifli aynı
zamanda verimli ve benim için çok eğitici bir etkinlikti. Doğa ile içiçe, çalışmalarını bu
yönde gerçekleştiren, aktif ve alanlarında etkin hocalarla ve aynı zamanda bu alanda
çalışmaları olan bir çok araştırmacı arkadaş ile tanıştım. Etkinlik süresince tartışılan
konular üzerine yaptığımız fikir alışverişleri sayesinde bir çok konuda yeni bakış açısı
kazandım. Tüm bunların gerçekleşmesini sağlayan başta Tübitak olmak üzere Yönetim
kurulunda ve Bilim kurulunda bulunan hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür
ederim.
Doğancan ŞENER

Öncelikle bir doğasever , kamp yapma, doga ile uyum içinde yaşama ve bu bilinci
öğrencilerine kazandırmaya çalışan doğanın korunmasına yönelik projeler üretmeye
odaklanmış bir eğitimci olarak söyleyebilirim ki "insan bilmediği şeyi koruyamaz ve
anlayamaz " bu proje sayesinde ülkemizde Doğa bilimleri, yaban hayatı, ormancılık
konuları çok daha fazla önemsenmesi gerektiğini öğrendim, Ben bir öğretmen olarak bu
konuda ilk/Ortaokulu öğrencilerime yönelik projeler ve çalışmalar üretmeye
çalışacağım . Bende oluşturulan bu büyük farkındalığa katkı sağlayan birbirinden
değerli Akademisyen ve bu alanda çalışmalar yapan genç Obaları( arkadaşları ) tanımak
benim için tek kelimeyle mükemmel bir deneyimdi tecrübeydi bu Bu proje de emegi
olan başta Yasin Hocama, ekibine ve bizleri önemseyip harika sunumlar hazırlayan
birbirinden değerli Akademisyenlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum inşallah
konusunun doğa olduğu calismalar ve bu minvalde buluşacağımıza inanıyorum Tekrar
çok teşekkür ediyorum başarılarınız daim olsun.
İbrahim TÜRK

Projede farklı bakış açılı bilime katkı sağlayabilecek birçok araştırmacıyı
buluşturan bu programa katılarak eksiklerimi görme fırsatı buldum. Diğer katılımcılarla
ders olarak olsun, uygulama olarak olsun, gerekse tartışarak önümüzdeki çalışmalara
faydasını çok gördüm. Diğer araştırmacıların da mutlaka değerlendirmesi gereken bir
eğitim oldu. Diğer başlıklı projeleride araştırıp katılım sağlamaya devam edip bu bilgileri
elimden geldiğince paylaşacağım.
Aydın ASLAN
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2229 TÜBİTAK Doğa Bilimlerinde Arazi ve Kamp Teknikleri projesini hazırlayan
başta İdris Oğurlu hocamıza ve Yasin Ünal hocamıza, ekipteki tüm rehber ve eğitmenlere
teşekkür ederiz, TÜBİTAK genç araştırmacıları alanın uzmanları ile buluşturmak için
böyle projeleri iyi ki destekliyor. Eğitimin içeriği dolu dolu idi, yaban hayatı ve yaban
hayvanları konusunda derinlemesine bilgiler edindik, arazi çalışmalarında da
bilgilerimizi uygulamalı olarak pekiştirdik. Proje ekibi çok yardımsever ve ilgiliydi.
8 gün boyunca doğa bilimlerinde derinlemesine bilgiler edinmek, elde ettiğim bu
bilgileri araştırmalarımda kullanabileceğimi bilmek, doğa bilimlerini Bayram Göçmen,
Yasin Ünal, Akif Keten, Emine hesna Kandır, Hasan Alkan, Serdar Gözütok, Medet
korkmmaz hocalarımız gibi alanın uzmanlarından öğrenmek çok önemli bir deneyimdi.
Proje arazi uygulamalarında tüm katılımcılara yetecek kadar techizat olması çok önemli
bir detaydı. Proje amaçlarında yer alan botanik, yaban hayatı, entomoloji, ilk yardım vb
gibi konularda teknik ve pratik bilgileri edinmek genç bir araştırmacı olarak beni çok
mutlu etti, bu bilgileri özellikle araştırmalarımda ve hayatımın her aşamasında
kullanacak olmak beni heyecanlandırıyor. Eğitim için seçilen konaklama tesisinin bize
sağladığı imkanlar çok iyi idi. Proje süresince herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
Böyle bir durum olsa idi proje ekibi bu problemi çözmek için elinden geleni
yapacağından eminim.
Burda aldığım eğitim ile geleceğin araştırmacıları olacak Bilim ve Sanat Merkezi
öğrencilerine vereceğim eğitimde farklılıklar olacağına inanıyorum. Onlara, bilimin
farklı dünyalarına kapı aralayacak bilgi ve deneyime sahip olarak döndüğünü
düşünüyorum.
Nazlı BARIŞ
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2229 TÜBİTAK Doğa Bilimlerinde Arazi ve Kamp Teknikleri projesini hazırlayan
İdris Oğurlu hocamıza, Yasin Ünal hocamıza, ekipteki tüm rehber ve eğitmenlere
teşekkür eder, TÜBİTAK’a da bu projeyi desteklediği için teşekkür ederim. Yaban hayatı
ve yaban hayvanları konusunda bilgiler edinmek arazi çalışmalarında nelere dikkat
etmemiz gerektiğini öğrendik. Burada öğrendiklerimi okulumda ve ilçemde
yaygınlaştırma motivasyonu edindim. Sıcak ve samimi bir ortamda yeni dostluklar
edindik. Yapacağımız araştırmalara yardımcı bilgiler edindiğimiz gibi birbirine yardımcı
olarak Türkiye'nin bilimde ilerlemesine yardımcı olacak insanların bir araya gelmesini
saglayan bir çalışma olduğu için de oldukça etkili bir proje idi.
Bayram Göçmen, Yasin Ünal, Akif Keten, Emine Hesna Kandır, Hasan Alkan, Serdar
Gözütok, Medet Korkmaz ,Zeynel Arslan Gündoğdu, Hocalarımıza içten ve özverili ders
anlatımlarından ötürü teşekkür etmek isterim.
Feyza YÜKSEL

It was first time I took place in such kind of project. I have to admit that although
I have studied the most of the subjects about animals at university, it was really
necessary for me to take part in field work and work with wild animals in their natural
habitats. I would like to thank TUBITAK organization and all the people who took part at
organization committee and organized all stuffs about the project, especially Assist. Prof.
Dr Yasin Unal and Asist. Prof. Dr. Ahmet Koca.
KÖNÜL TAĞIYEVA

Öncelikle doğa bilimlerinde arazi ve kamp teknikleri eğitimini duzenlegi ve boyle
bir firsatigi sundugu icin hocalarima, desteklerinden dolayi TÜBITAK a tesekkurlerimi
sunarım. Farkli disiplinlerden olusan katilimci ve egitmenler sayesinde farkli bakis
acilari kazanma firsatimiz oldu. Alanimiz disindaki canlilari taniyabildik ve doga da
karsilastigimiz zaman neler yapilabilirİ ogrendik. Gerek ilk yardım gerekse yaban
hayvanlarina ve dogaya karsi yapabilecegimiz yardimlari öğrendik çeşitli yarişmalarla
bu bilgileri uygulama pekistirme ayni zamanda eglenme sansi yakaladik. Calismalari
daha cok arazide ve uygulamali yapma imkani olursa cok daha verimli olacagina
inaniyorum.
Gizem GENÇOĞLU
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TUBİTAK destekli Doğa eğitiminde arazi-kamp teknikleri projesi alanında uzman
kişilerce çok profesyonel şekilde hazırlanıp bizlere aktarıldı.Gerek arazi uygulamalari
gerek teorik dersler bizlere çok olumlu yansıdı. Öncelikle böyle bir projeyi oluşturan
proje ekibine daha sonra projeye destek çıkan Tübitak'a çok teşekkür ederim. Bu
projelerin sayısının artmasını ve doğa sevgisinin daha da yaygınlaşmasını temenni
ediyorum.
Ali ÇELİK

26 Kasım -3 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Doğa Bilimlerinde
Arazi- Kamp Teknikleri" başlıklı projede kapsamında almış olduğum eğitimden son
derece memnun olarak ayrıldım. Çalışma alanım dışında farklı disiplinlerden hocalarla
ve araştırmacılarla bir araya gelmiş olmak multidisipliner çalışmaların giderek önem
kazandığı günümüzde kendi eksikliklerimi tamamlamak ve farklı bakış açılarını görmüş
olmak açısından oldukça faydalı oldu. Tüm proje ekibine ve bu çalışmaları destekleyerek
akademik gelişmemize katkı sağlayan TÜBİTAK a teşekkürler. Yeni projeler, yeni fikirler
ile yeniden bir araya gelmek dileğiyle...
Saygılarımla
Serap Şahin YİĞİT
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Projenin varlığını bir süredir takip ettiğim bir sosyal medya kanalı aracılığıyla
öğrendim. İçeriğiyle ilgili bilgilere eriştikten sonra hedef kitle içinde yer olduğumu
düşünerek başvurdum. Ben hem primatoloji alanında hem de iklim değişikliği alanında
yaptığım ve yapacağım çalışmalarda sürekli olarak doğanın içinde, ekolojinin izinde bir
yol çizmekteyim hayatıma. Bu yolumda ekolojiye dair teorik bilgilerin yanı sıra hayati
olarak addedebileceğimiz bilgilere de ihtiyacım var. Tıpkı çalışmalarını birbirinden farklı
arazilerde, belki günlerce bazen aylarca sürdürmek zorunda kalan diğer tüm doğa
bilimciler gibi. Bu projenin gerçekleşemesine sebep olan ekip ve dersler sayesinde,
yaban hayatında elzem bilgiler olan ilkyardımdan tutun, arazide karşılaşabileceğimiz bir
çok soruna da yer verilmesi programın belki de en can alıcı kısmıydı çünkü bu
mevzuların kendisi zaten ‘can’ alıcıydı. Bitkiler, memeliler, sürüngenler ya da böcekler
gibi birçok farklı canlı grubu hakkında fikir sahibi olmak, siz hangi alanda çalışıyor
olursanız olun bilgisine sahip olmayı isteyeceğiniz ve ihtiyacınız da olacak konular. Zira
tek bir türü anlamak dahi tüm ekolojiyi bir bütün olarak anlamaktan geçer. Bu program
sayesinde tüm bu bilgi açlığımı kapatmaya bir adım daha yaklaştım. Özellikle küçük
oyunlar, etkinlikler en iyi pratik alanıydı ve her şeyi hafızamıza kazıdı.Bu tip
çalışmaların tek artısı ‘bilgi’ye dayalı değil, hepimizin tahmin edeceği gibi. Belki de en
güzeli, en eğlencelisi sosyalizasyonun sağladığı keyifti. Hem hocalarım hem de yeni
tanıştığım dünya tatlısı arkadaşlarım sayesinde daha çok öğrendim ve daha çok
eğlendim. Tüm çalışmada emeği geçen tüm hocalara ve bu tip çalışmalara desteğinden
dolayı TUBİTAK’a teşekkür ederim. Dünya’nın bir başka yerinde aynı heyecan ve keyifle
karşılaşmak dileğiyle. Afrika’da kanat çırpan kelebeğe selam olsun.
Sema YILMAZ
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26 Kasım- 03 Aralık tarihleri arasında TUBİTAK’ın desteği ile gerçekleştirilen
“Doğa Bilimlerinde Arazi- Kamp Teknikleri” projesine katıldım. Başta Yasin Ünal
hocamız olmak üzere tüm düzenleme ekibine ve desteğinden dolayı TUBİTAK’a teşekkür
ederim.
8 günlük bu eğitim ile çok farklı disiplinlerden eğitimci ve öğrenciler ile tanışma
fırsatı buldum. İlk yardım ve arazi teknikleri konusunda birçok yeni bilgi öğrendim.
Eğitim süresince eğlenceli oyunlar ile hem ilgimizi daha çok çekip görsel olarak
öğrenmeyi hem de grup olarak çalışmaya teşvik edip kaynaşmamızı sağladıkları için
ayrıca başarılı bulduğumu belirtmek isterim. Dolu dolu geçen bir haftada tüm katkıları,
yardımseverlikleri ve her şeyden öte yüzümüzü sürekli güldürmeleri sebebiyle tüm
proje ekibine teşekkür eder ve nice böyle projelerde karşılaşma fırsatımız olmasını
temenni ederim.
Ayşenur PEKTAŞ

Farklı disiplinlerden kişileri tek amaç icin tek noktada bizi buluşturan ve yeni
arkadaslar edindiren, bizim eksik olan yönlerimizi tamamladigi icin TUBİTAK’a çok
tesekkur ederim. İlk basta daha fazla arazi calismasi beklemistim. Fakat bunun seminer
programini öğrendiğimde herseyin cok yerli yerinde oldugunu düşünüyorum. Bizi bu
güzel projede birlestiren Yasin Hocama ve ekibine cok teşekkür ederim. Daha farkli
projelerde bir araya gelmek dilegiyle...
Selin GÜLEÇ

Tübitak destekli Doğa eğitiminde arazi-kamp teknikleri projesi alanında uzman
kişilerce çok profesyonel şekilde hazırlanıp bizlere aktarıldı.Gerek arazi uygulamalari
gerek teorik dersler bizlere çok olumluydu. Öncelikle böyle bir projeyi oluşturan proje
ekibine daha sonra projeye destek çıkan Tübitak'a çok teşekkür ederim. Bu projelerin
sayısının artmasını ve doğa sevgisinin daha da yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Boyle
projelerde tekrar katımlımcı ılerdede egıtımcı olarak katılmayı dılıyorum .
Mustafa Kaan GÜVENÇ
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26 Kasım-03 Aralık 2017 tarihleri arasında Afyon Sandıklı'da TÜBİTAK’ın
desteğiyle düzenlenen “Doğa Bilimleri ve Arazi Kamp Teknikleri” adlı projeye katılmış
bulunmaktayım. Gerek eğitimler gerekse dersler oldukça güzel ve eğlenceli bir şekilde
devam etmiştir. Proje yürütücüsü Sayın Yrd. Doç. Dr. Yasin ÜNAL ve TÜBİTAK kurumuna
çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler…
Hatice GÜZEL

