Cantekin DURSUN
23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” başlıklı
projesine katılmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk hissettim. Gerek teorik gerekse de uygulamalı
ders içerikleri ile akıcı ve etkin bir öğrenim süresi geçirdim. Alanlarında uzman hocalarımızın değerli
bilgilerinden yararlanabilmek ve farklı alanlardan katılan değerli arkadaşlarla tanışmak eğitim
sürecinde çok önemli bir kazanım oldu. Her yönü ile çok güzel 8 gün geçirdim. Proje ekibinin ilgisi ve
yardımları süreç boyunca sorunsuz bir eğitimi bize sağladı. Bu değerli gruba her şey için sonsuz
teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca bu eğitimlerde buluşabilmemizi ve desteklerini sağlayan TÜBİTAK’a
çok teşekkür ederim.

Beyza ALPASLAN
23-30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” projesine katılmış
olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Birçok lisansüstü öğrencisinin eğitim almak istediği,
merak ve ilgi duyduğu arazi çalışmaları ve yaban hayatı hakkında birçok bilgi edindim. Bir haftalık
kısa bir sürede, okullarda bir dönemde işlenecek dersleri alma imkanına sahip oldum. Başta Yasin
ÜNAL hocam olmak üzere tüm eğitmenlere ve projenin gerçekleşmesi için destekleyen TÜBİTAK’a
sonsuz teşekkürler.

İlknur KESKİN
TÜBİTAK-BİDEB-2237-A Doğa Bilimlerinde Arazi ve Kamp Teknikleri eğitimine katılımcı
olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü bu eğitimde ilgi alanlarım ve ilgilenmek istediğim
alanları bir arada buldum. Ben bir sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerim doğa ile barışık, mutlu insanlar
olmasını diliyor, bunun için üzerime düşen görevleri çok önemsiyorum. Bu toprakları bizlere
atalarımızdan miras kalmadı, biz bu toprakları çocuklarımızdan ödünç aldık. Korumak, kollamak ve
teslim etmek ödevlerimizi yerine getirmek için bugün burada yarında başka topluluklarla iç içe “bu
dünya bizim kirletmeyelim” demeye devam edeceğiz. Doğaya saygı duyan bireyler yetiştirmeye,
öğrendiklerimizi paylaşmaya çalışacağız. Proje ekibine, değerli hocalarımıza ve projeyi destekleyen
TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum.

Bahar TALİ
Doğa Bilimlerinde Arazi Kamp Teknikleri projesine seçildiğim için çok mutluyum. Proje boyunca
öğrendiğim bilgiler ilerideki eğitim hayatım için çok faydalı olacak. Proje sayesinde değerli
hocalarımızla tanışma fırsatı yakaladım. Bize böyle imkanlar sağlayan desteğini her zaman gösteren
TÜBİTAK’a teşekkür ediyorum. Bu projeler sayesinde yeni bilgiler öğreniliyor ve bu bilgiler
paylaşıldıkça çoğalıyor. Bu bakımdan bu tür projelerin devamlı olması önemlidir. Beni seçtiğiniz ve
her şey için teşekkürler.

Hikmet ERDOĞAN
Bitmesini istemediğim harika bir proje. Eğitim konularıyla doğa üzerine birçok şey öğrendiğim,
eğitmenleriyle, rehberleriyle, katılımcılarıyla sıcacık eğlenceli geçen bir eğitimdi. Böyle projelerin
olması geleceğe daha umutla bakmamı sağlıyor. Umarım bu projenin de devamı gelir. Proje ekibine,
değerli hocalarımıza ve projeyi destekleyen TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürler.

Tuğçe AK
İlk olarak doğa bilimlerinde arazi kamp teknikleri projesine seçildiğim için mutluyum. Bu konuda
TÜBİTAK’a teşekkürler. Bu proje sayesinde alanında birçok başarılı hocalarla tanışma fırsatı elde
ettim. Bizi çok güzel ağırladınız. Her şey için teşekkürler. Umarım başka bir projede görüşürüz.

Mert ÇAKIR
Doğa bilimlerine ilgi duyan bir kişi olarak bu eğitime katılma şansı bulduğum için kendimi çok şanslı
hissediyorum. Türkiye’nin farklı coğrafyalarından bilim insanlarıyla birlikte olmak, tecrübeleri
paylaşmak çok keyifliydi. Alanında etkin ve yetkin kişilerden oluşan eğitmenler grubu bize gerçekten
de faydalı bilgiler aktardı. Farklı meslek gruplarının neler yaptığını görmek, onlarla kendi alanım
dışındaki konularda tartışmak bana birçok şey kattı. Projenin baştan sonra eksiksiz bir şekilde
tamamlanmasını sağlayan sayın hocam Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL ve çok değerli ekibine
şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türkiye’de bilimin lokomotifi olan TÜBİTAK’a da bu projeye
desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Farklı projelerde görüşmek ümidiyle…

Gökhan DURAN
23-30 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir Selçuk’ta Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL tarafından yürütülen
“Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” eğitimine katılmış bulunmaktayım. Bu eğitimle birlikte
bitkilerin ve hayvanların yaşama ortamlarını daha iyi tanıma, doğa insan etkileşimi konusunda daha
ayrıntılı bilgiye sahip olma ve doğayı daha iyi gözlemleme fırsatım oldu. Eğitim hayatıma birçok
yönden olumlu katkısı bulunan bu eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekibe, alanında uzman
hocalarımıza, proje yürütücüsü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocamıza ve TÜBİTAK’a çok
teşekkür ederim.

Burhan Mikdat ALBAYRAK
Bu yazıyı yazmaya başlıyorsak bilin ki eğitimin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yazmayı,
sonlandırmayı ne kadar istemesek de her güzel şeyin bir sonu olduğunun bilincindeyiz. Dolu dolu
geçen bir haftanın sonucunda buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Aldığımız yetkin hocalarımızın
eşliğindeki eğitimler, birbirinden güzel uygulamalar… Bir haftanın hızlı ve bir o kadar da
unutulmayacak şekilde geçmesi tarif edilemez. Eğitime katılmam uzaklardan gelsem de buna
değeceğine umudum sonucunda yollarda geçen zamanımı kaç kere olsa değer ifadesiyle şu anda
tamamlıyorum. Aldığımız eğitimler, eğlenceli uygulamalar, birbirinden değerli eğitimcilerimiz, bize
her noktada yardımcı olan yardımcı personelimiz… Bu güzel projede başta Yasin ÜNAL hocamız
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gülen yüzleriyle her zaman bize yardımcı olan tüm
eğitimcilerimiz, buraya katılan ülkemizin dört bir köşesinden katılan hepsi birbirinden değerli
katılımcı arkadaşlarımız… Bu bir hafta unutulmayacak güzel anılarla İzmir Selçuk’ta bırakılıyor ama
içimizde hep yaşayacak. Aldığımız eğitimleri Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştıracak bizlere bu
desteği sağladığı için TÜBİTAK’a, yürütücü Yasin ÜNAL hocama, eğitmenlerimize ve değerli proje
ekibine teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Sevgiyle ve doğayla kalın…

Hasan TURAN
Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri adlı etkinlik programına katılmış olduğumdan dolayı
kendimi çok şanslı hissediyorum. Daha önce de buna benzer projede yer almıştım. Bu proje hazırlanışı
ve amacına uygunluğu açısından katılımcılara son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Coğrafya
öğretmeni olarak disiplinler arası çalışmalarda yer almak kendi alanıma yönelik flora ve fauna tür ve
çeşitliliği açısından akademik bilgiler almış olmak projenin bana kattığı ender tecrübelerden biridir.
Bu projeye destek veren TÜBİTAK, SDÜ, ISUBÜ’ne eğitimci hocalarımıza ve baştan sona projede
emeği olan Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocamıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eğitimcilere
yönelik bu denli yararlı etkinliklerin daha sık yapılmasını gerekli görüyorum. Bir sonraki etkinlikte
görüşebilmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkürler.

Merve ÜÇOK
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ile düzenlenen Doğa Bilimlerinde Araz-Kamp
Teknikleri eğitimi 8 gün süre ile İzmir Selçuk’ta gerçekleşti. Farklı meslek disiplinlerinden oluşan
eğitmen ve katılımcılardan oluşan projede doğa bilimini kapsayan (flora, fauna, kamp, harita)
konularda detaylı teknik bilgiler verilerek, arazide kısmi uygulamalar yapıldı. Verimli ve dolu dolu
geçen bu eğitimde öncelikle proje ekibine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu proje her meslek
disiplini için farklı bir çalışmanın/projenin başlangıcı olacaktır. Öğrendiğim farklı teknik ve yöntemler
akademik hayatım için önemli ve faydalı oldu. Farklı bakış açıları katarak, genç araştırmacıları teşvik
edecek bir çalışma oldu. Proje süresinde göstermiş olduğunuz ilgi, sabır ve emek için teşekkür
ediyorum. Ayrıca bu desteği sağlayan TÜBİTAK’a teşekkür ediyorum.

İbrahim Halil HATİPOĞLU
Bir peyzaj mimarı olarak; İzmir Selçuk’ta gerçekleşen Doğa Bilimlerinde Araz-Kamp Teknikleri
projesine katılmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissetmekteyim. İçeriği gayet zengin olan “doğa”
konusunda çalışan birçok mesleği bir arada harmanlayan bu organizasyonda; doğaya daha zengin bir
bakış açısı ile bakmaya başladım. Bu imkanı sağlayan TÜBİTAK’a, hocaların yanı sıra tüm ekibe
“ağabeylik” yapan Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocama diğer bütün hocalara, makine gibi işleyen
proje ekibine ve güzel ülkemin dört bir yanından gelerek eğitime katılan tüm katılımcılara teşekkür
ederim.

Hande KEÇE
Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri projesinde emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek
istiyorum. Eğitmen hocalarımız her zamanki gibi bizlerle çok güzel ilgilendiler ve bilgilerini,
deneyimlerini bizde esirgemeden bir bilgi alışverişi ortamı kurdular. Yardımcı personellerde projenin
işleyişinde çok büyük bir rol üstlendiler ve bizi ellerinden geldiğince rahat ettirip projenin akışının
temel iticisi oldular. Bu projede almış olduğumuz eğitimler sayesinde yeni fikirler ve bakış açısı
edindim. Arazi, doğa, yaban hayatı ve kamp üzerine edindiğim bilgileri arazide pratiğe dökmek için
sabırsızlıkla bekliyorum. Kurulan bu güzel ortam ve eğitim için tekrar tekrar teşekkür ederim. Başka
projelerde görüşmek dileğiyle... Yasin ÜNAL hocamıza ve TÜBİTAK’a teşekkürler, saygılar,
sevgiler…

Duygu AKYÜZ
23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Arazi-Kamp Teknikleri” adlı projeye katılmış
bulunmaktayım. Benim ilk proje deneyimimdi. Buna rağmen çok güzel vakit geçirdim. Birçok yeni
bilgiler edindim. Bu süreç boyunca bize eşlik eden, yönlendiren ekip gerçekten harikaydı. Karşımda
son derece profesyonel, hızlı, iyi organize olmuş bir ekip buldum. Bilgi alışverişi dışında düzenlenen
faaliyetler iyi vakit geçirmemizi sağladı. Bu nedenle Yasin ÜNAL hocama, ekibine ve TÜBİTAK’a
çok teşekkür ederim.

Gül Esma AKDOĞAN
TÜBİTAK BİDEB 2237-A tarafından desteklenip Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından
yürütülen “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” isimli proje içerik ve eğitimler açısından genç
araştırmacılar için çok yararlı bir etkinlik olarak gerçekleştiğini düşünüyorum. Daha önce
öğrenilmemiş birçok konunun bir araya getirildiği bu eğitimde araştırıcılara yeni bakış açıları ve
düşünceler kazandırdığını düşünüyorum. Yeni çalışmaların, araştırmaların ve buluşların tohumlarının
ekildiği bir etkinlik oldu. Böyle projelerin genç bilim insanları için yararlı ve gerekli olduğunu
düşünüyorum. Bu şekilde gerçekleşen proje ve etkinliklere destek verdiği için ve bizi bir araya
getirdiği için projeyi destekleyen TÜBİTAK’a ve bu projede emeği olan herkese teşekkürü bir borç
bilirim.

Azat KIRTAY
TÜBİTAK destekli Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri projesine katılmak üzere görev yerim
olan Mersin ilinden geldim. Projenin konusu ve uygulamaları yapılacağı yer açısından birçok ilki
yaşayacağım için heyecanlı olduğumu söylemeliyim. Böylesi projelere katılımcı seçerken farklı il ve
kültürlerden bireyler seçiliyor. Farklı şiveler ve görüşler ile karşılaşmak, yeni arkadaşlar edinmek
mutluluk verici. Ülke olarak buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bir öğretmen olarak özellikle
doğa bilimlerinin yabani hayatın gündemimizden çıkmaması gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda
fen bilimleri öğretmeni olduğumdan çocuklarımın doğa ile iç içe büyümesi gerektiğini de
düşünüyorum. Böyle bir eğitime teori ve uygulama olarak ihtiyacım vardı. Burada öğrendiklerimi
öğrencilerimle paylaşmak ve onlarla da doğada çalışmalar yapmak için heyecanlanıyorum. Doğa
destekli projelerin artarak devam etmesini diliyorum. TÜBİTAK’a böylesi projelere verdiği destek
için teşekkür ediyorum. Umarım en yakın doğa projesine yine katılırım. Her şey için (güler
yüzlülüğünüz ve fedakarlığınız) kocaman teşekkürler.

İlknur KURT
Bu eğitime katıldığım için çok memnun oldum. Değişik insanlarla birlikte olmaktan mutluluk
duydum. Eğitmenlerimizin bilgilerinden faydalanabilmek ufuk açıcı oldu. İlgi alanlarımızı
netleştirmek için faydalı bir eğitimdi. Bu bilgilerin arazi ağırlıkta bir eğitimde toplanması güzel
olurdu. TÜBİTAK kapsamında araziye uygulama şeklinde yapılırsa çok daha verimli olur. Güzel
eğitimleri destekleyen TÜBİTAK’a sonra hocalarımıza ve proje ekibine teşekkür ederim.

Dilek ARSLAN
2237-A TÜBİTAK BİDEB tarafından desteklenen “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri”
projesinde olmaktan çok mutluyum. Bu projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL’a güler
yüzlü çalışma ekibine, eğitim kapsamında alanında uzman hocalarıma ve TÜBİTAK BİDEB’e çok
teşekkür ediyorum. Uygulamalı ve teorik olarak işlenen doğa bilimleri eğitimi katılımcılar için birçok
alanda farklı konuları da bilgi sahibi olmamızı sağlaması açısından çok güzel bir etkinlik olmuştur.
İnsanlarda doğayı tanıma, sevme ve koruma bilincinin oluşturulması açısından bu eğitimlerin sayısının
artırılarak desteklenmesini ve böylece birçok kişiye ulaşmasını sağlamak, küresel iklim değişikliğinin
yaşandığı günümüzde son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Birçok farklı disiplinlerden
katılımcıların buluştuğu bu eğitimde çok güzel dostlukların kurulması, yeni projeler ve fikirler
oluşmasını da sağması açısından benim için çok faydalı olmuştur. Yine gelecek güzel projelerde
görüşmek dileğiyle. Tekrar bu eğitimde katkısı olan tüm hocalarıma, yardımcı arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.

Furkan KABATAŞ
Yapılan proje çok faydalı, eğitici ve öğretici olduğundan dolayı projenin yürütücü ekibine çok
teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım projeden, yeni bilgiler öğrenmemim yanında çeşitli
aktivitelerle zamanımıza iyi geçirmemize olanak sağladı. Örneğin doğada ki hayvan izlerinden hangi
hayvanın orada bulunduğuna dair yorum yapabilme yeteneğimi güçlendirdi. Yılan korkusu olan
biriyken derslerde anlatılan öğretici bilgiler ışığında ve uygulamalı bir derste yılanlarla canlı görüşme
fırsatını yakalayınca yılan korkumu da yenebildim. Harita okuyabilme, haritadan konum bulabilme
konusu hakkında yapılan oryantiring etkinliği ise bir diğer eğlendiğim ve öğrendiğim aktivitelerden
birisiydi. Böyle bir organizasyona katılma fırsatını verdiği için Yasin hocam ve ekibine çok teşekkür
ederim.

Mustafa ÇETİN
Saygıdeğer hocalarım pek kıymetli arkadaşlar; Isparta Orman Fakültesi mezunu bir orman yüksek
mühendisi olarak hocalarımın bu eğitim programından çok memnun oldum gerçekten dolu dolu güzel
bir eğitim hazırlamışlar. Masanın üzerindeki Yedi kitabı okudum ilk yardım ile ilgili birkaç kitap
olmasını arzu ederim. Diğer yandan ümit ediyorum ki belli bir sayıya ulaştıktan sonra eğiticilerin
eğitimi konseptinde yine aynı konuda bir eğitim yapılır ve ben de ona katılmak isterim. Ankara'da
düzenlediğimiz Doğa kültürü eğitim programı için çok güzel bilgiler edindim. Tüm Ekip, hepinizin
eline sağlık… Hürmetlerimle...

Halil İbrahim ÜRKMEZ
Kaliteli bir eğitimdi. Eğitimden gayet memnun kaldım. Uzmanlık alanımla ilgili projeler geliştirmeme
katkı sağlayacak bilgiler edindim. Eğitim içeriğini fazlasıyla yeterli buldum. Eğitim beklentilerimi
karşıladı yoğun bir program olmasına rağmen gayet anlaşılır ve keyifli bir eğitim süreci geçirdim.
Eğitimci hocalarımızın her birisi kendi alanlarında uzman, kendini geliştirmiş kişilerdi. Uygulamalı
grup çalışmaları teorik bilgilerin gelişmesini sağladı. İyi bir eğitim kadrosuna sahip hocalarımız ve
alanlarında uzman yardımcı ekip vardı. Eğitim çok faydalı ve verimli geçti emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyor ve diğer eğitim projelerine de katılmak istediğimi belirtmek istiyorum

Atilla DOĞAN
TÜBİTAK BİDEB 2237-A Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülen 1129B37180383
No’lu “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” isimli projenin 23-30 Eylül tarihlerinde
İzmir/Selçuk Hedef Beyt Hotel’de yapılan etkinliğine katılımcı olarak katıldım. Etkinlik benim için
çok verimli geçti. Etkinliğin içeriğinden, eğitmenlerin konularına hakim olmalarından çok memnun
kaldım. Etkinlikte yeni ve güncel bilgiler edindim. Bu projeye desteklerinden dolayı başta TÜBİTAK
olmak üzere, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL ve ekibine çok teşekkür ederim.

Türker OĞUZTÜRK
23-30 Eylül tarihleri arasında İzmir/Selçuk’ta yürütülen Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından
Hedef Beyt Hotel’de düzenlenmiş olan “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” isimli TÜBİTAK
BİDEB 2237-A projesine katılımcı olarak katıldım. Proje kapsamında verilen eğitimleri çok verimli
olduğunu düşünmekteyim. Bilmediğimiz verileri ve uygulamaları “Doğa Bilimlerin Arazi-Kamp
Teknikleri” projesi kapsamında öğrendik. Aynı zamanda farklı bakış açıları ve içerikler hakkında en
güncel bilgileri bize sunmasından çok memnun kaldım. Bu projeye desteklerinden ötürü başta
TÜBİTAK olmak üzere proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocamıza, ekibine ve tüm
eğitim veren hocalarımıza çok teşekkür ederim.

Gülcay ERCAN OĞUZTÜRK
23-30 Eylül tarihleri arasında İzmir/Selçuk Hedef Beyt Hotel’de, Süleyman Demirel Üniversitesi
tarafından yürütülen 1129B371800383 No’lu “Doğa Bilimlerinde Arazi-Kamp Teknikleri” isimli
TÜBİTAK BİDEB 2237-A projesine katılımcı olarak katıldım. Çok verimli bir eğitimdi. Eğitmenlerin
konu ve içerikleri güncel bilgiler vermeleri ve konularına hakim olmalarından çok memnun kaldım.
Bu projeye desteklerinden dolayı başta TÜBİTAK olmak üzere, proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi
Yasin ÜNAL ve ekibine teşekkür ederim.

