Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta
Kalma Teknikleri Kursu
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
Katılımcı Görüşleri 19-25 Kasım 2020

Burcu TÜRKKAN
Merhabalar; yağmur yağarken dışarıda kamp yaptığınızda kursun adının manasını tam olarak
içerdiğini anladım. Yemek yapabilmek için kuru odun bulmaya çalışarak Ateş yakmamız yemeğimizi
ayrı bir tat verdi. Semaver çayının buharında sohbetler türküler dostluklar yeşerdi. Akın hocamızın
müzik dinletileri mest etti Termosos Milli Parkı'nın muhteşem duası büyülü manzarası ufuk açıcıydı.
Bitkilerin dilini, izlerin manasını, yabani hayvanların karakteristik özelliklerini ve daha birçok şeyi iyi
hislerle öğrendim. Dolu dolu bir program olmasından dolayı memnunum. Arkadaşlarımızdan İdris
hocamızın fotoğraf sanatı ile tanışmak ayrıcalıktı. Bize bu fırsatı sağlayan öncelikle TÜBİTAK'a Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER’e ve emekleri sonsuz olan
gecesini gündüzüne katıp bu projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan sayın hocam Dr. Öğr. Üyesi
Yasin ÜNAL’a bizlere eğitim vermek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli hocalarımıza,
yardımcı personellere ve çok sevgili katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Büşra KALLECİ
Herkese merhaba 19-25 Kasım Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziye Tanıma Ve Hayatta Kalma
Teknikleri Kursuna katılmış olduğum için çok mutluyum hayatımda ilk defa kamp yapmış biri olarak
çadırda kalmaktan tutun da yaptığımız yemeklere, doğa yürüyüşlerine, hep birlikte bir arada
bulunmaya, yeni insanlar tanımaya müzik dinletilerinin ve çekirdekli sohbetlerin verdiği mutluluk
paha biçilmezdi. Geçirdiğim en güzel eğitimdi diyorum Bu fırsatı bize sağlayan öncelikle TÜBİTAK'a
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER hocamıza ve emekleri sonsuz
olan gecesini gündüzüne katıp bu projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan sayın hocam Dr. Öğr.
Üyesi Yasin ÜNAL’a bizlere eğitim vermek için çeşitli şehirlerden gelen alanında uzman değerli
hocalarıma yardımcı personellere ve çok sevgili katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İnşallah
yaşamış olduğum bu deneyim ve mutluluğu sizlere de yaşarsınız şimdiden yeni katılımcılarımıza iyi
eğlenceler dileyerek bu eğitimi tadını çıkarmalarını temenni ediyorum.
Emine YILMAZ AKÇAÖZOĞLU
Coğrafya bölümü doktora öğrencisiyim tez aşamasında olup araştırmalara devam etmekteyim. Fen ve
Doğa Bilimleri Alanında Arazi Tanıma Kursuna neden katıldım. Projede farklı alanlarda konuşmacılar
eğitim verdi. Disiplinler arası bir bilim dalı coğrafya için çalışma sahası boş gözle bakmamak adına
verilen eğitimde fayda sağladı. Gökyüzüne baktığında sadece kuş görmemek adına kuş gözlemciliği,
kuş halkalama teknikleri faydalı oldu. Faydalarına devam etmek gerekirse, doğa gezisi yaptığımda
arazide hangi tür canlılar olduğu hakkında aklıma birden fazla bilgi gelmekte. Yol boyunca karşıma
çıkma ihtimali olan hayvan türleri, bitki çeşitliliği, kayaç yapısı hakkında bilgi düzeyim artı. Araziye
çıktığım sırada yön bulma teknolojileri nasıl kullanılır bunu öğrendim. Coğrafyacıların lisans
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eğitiminde aldığı dersleri uygulamalı olarak öğrenmiş oldum. İlkyardımı öğrendim. Başta Dr. Öğr.
Üyesi Yasin ÜNAL hocam, ekibi Dilek hanım ve Mevlüt bey olmak üzere eğitime katılan Hasan hoca
Medet hoca, Erkan hoca, Özkan hoca, İsmail hoca, Ahmet hoca, Akın hoca, Hakan hoca, İlker hocaya
çok teşekkür ederim bu projenin olmasın da katkı sağlayan TÜBİTAK ve Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER’e şükranlarımı sunarım.

........
Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Arazi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu projesi için öncelikle
yürütücüsü olan Dr. Yasin ÜNAL hocama diğer hocalarıma ve TÜBİTAK 2237 programına teşekkür
ediyoruz. Bu şekildeki projelerin sürekli yapılmasını ve desteklenmesini canı gönülden istiyoruz.
Gülsen ALTINBİLEK
Bu projede yer almak, alanında uzman olan hocalarımızdan eğitim almak, sizlerle tanışmak, bizim için
harikaydı. Yeni bir ekibe dahil olduk. Hocalarımızın alanlarında çok iyiydi. Anlatılan konular oldukça
faydalı oldu. Yasin hocam ve ekibine ayrıca teşekkürler. Bize bu şansı verdiler. Bizi ağırlayan ATGV
oteli ve personeline ayrıca teşekkürler gerekli olan bütün önlemler alınmıştı.
Projeye destek veren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER
hocamıza ayrıca teşekkürler. Son olarak ve en çok teşekkürü hak eden kurum olan TÜBİTAK için bir
şeyler söylemek istiyorum; böyle projeleri destek verdikleri için bilimi önemsedikleri için maddi
manevi yardımları için sonsuz teşekkürler. Sevgiler, saygılar nice projelere...
Lütfullah ÇELİK
Fen Ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma Ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu için TÜBİTAK'a proje
ekibine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum sonraki projeler de
buluşmak temennisiyle...
Sefa BÜYÜKTATLI
Fen Ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma Ve Hayata Kalma Teknikleri Kursu benim açımdan çok
faydalı ve kişisel gelişim açısından çok iyi oldu. Başta Yasin ÜNAL hocamızla birlikte uzman
eğitmenlerimiz bizimle samimi bir şekilde ilgilendi. Uzman eğitmenlerimiz Akın Kıraç, Özkan Evcin,
Ahmet Mert hocalarımız yüksek lisans çalışmalarım başta olmak üzere çok doyurucu eğitimler aldık.
Ayrıca kamp çalışması ve arazi çalışmaları eğitimin kalıcılığını arttırdı. TÜBİTAK olmak üzere bu
eğitime desteklerinden dolayı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörümüze çok teşekkür
ederiz. Bu eğitimlerin devamının gelmesini ve bir öğretmen olarak öğrencilerimize Isparta şehrini ve
ilin turizm potansiyelini arttırdığını düşünmekteyim. Görev yaptığım Batman ilindeki öğrencilerime
bu eğitime katkı olacağımı söylediğimde onların hem doğaya hem de yaban hayatına olan ilgisi öyle
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arttı ki umarım Türkiye çapında bir ekol olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi
herkes tarafından tanınmaya ve bu eğitimleri alan talebe destek vermeye devam edecektir.
Aslıhan KULOĞLU
Sayın proje ekibi hakkındaki görüşlerim; etkinlik öncesinde ve sonrasında yeterli açıklamaları
destekleri ve yoğun emekleri hakkında herkese çok müteşekkirim. Aslında gelmeden önce bu kadar
çok şey öğrenebileceğim hiç düşünmemiştim. Her hocamızın sunumu ilgi çekici, anlaşılır ve öğretici,
espirili, keyifli harikaydı. Hocalarımızın kursu verimli kılmak için çabalarını hayran kaldım. Müthiş bir
kontrol vardı her ortamda. Hatırlayacağım bir sürü önemli konu öğrenirken, alanımda hepsinden nasıl
faydalanacağım ile ilgili bir dünya fikre kapıldım hocalarımı dinlerken. Üstelik, bizlere sunulan
ekipmanlar, gıda, otel..... herşey üst seviyede kaliteliydi. kısacası proje ekibinin kalitesi ve diğer her
şey uyumlu, süper ahenkli idi. Gülümsemelerini, samimiyetlerini, öğretici sohbetlerini... canı
gönülden takdir ediyorum. Ailerini, bizlere kurs vermek için bırakıp, eğitmenlik ruhunu layıkıyla
taşıyan koca yürekli has hocalarıma gerçekten çok minnettarım. Onlara emeklerinin karşılığını
göstermek için kendimi daha çok geliştirecek ve İnşallah hocalarım gibi donanımlı eğitmen,
akademisyen olmak için çok çalışacağım. En özel teşekkür Yasin Hocam’a. Göstermez ama elbette
farkındayız bunca kaliteli işin ne kadar zahmete değer olduğunu o yüzden, hocam Allah gücünüze güç
katsın ve nice öğrenme aşığı insanı sizlerle buluşmayı nasip etsin. Siz, her öğrencinin tanışması ve
ilham alması gereken harika bir insansınız. Sayın Akın hocam, her haliyle takdireşayan. İnsanlığı ve
akademisyenliği ile hepimizi büyüleyen sayın hocam, şarkılarıyla bizlere hoş anlar bıraktığı için çok
teşekkürler.
Sayın ISUBÜ rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER hocam için; sizlerle görüntülü sohbet yaparken
konuşmalarınızdan ne kadar tatlı bir insan olduğunuzu, önceki karşılaştığımız rektör hocalarımıza
kıyasla aşırı pozitif destekleyici, samimi ve güven verici olduğunuzu görüp üniversitenizde bulunan
herkes adına sevinmiştim. Lütfen, öğrenmeye gönül vermiş insanları buluşturacak etkinliğimiz gibi
projelere destek vermeye devam edin. Sizleri tanımak gerçekten çok keyifliydi. Ülkemiz ve
geleceğimiz için sağlıcakla, hayırlı ömür diliyorum size. Dualarla..
Zahide ACAR
Bu unutulmaz proje için başta sayın hocam Dr öğretim üyesi Yasin ÜNAL'a, projemizi sonuna kadar
destekleyen projenin arkasında duran Sayın ISUBÜ rektörümüz Prof. Dr. İbrahim DİLER’e bütün
projemiz boyunca eğitimimizi destekleyip, bu proje katılmamızı sağlayan TÜBİTAK’a, her koşulda ilgisi
ve bilgisini bizden esirgemeyen bütün eğitmenlerimize, hiç yılmadan bu süreçte her işimize koşturan
değerli teknik personelimize, projeye ev sahipliği yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Orman Fakültesine ve bütün katılımcılara teşekkürlerimi sunarım. Katıldığım ilk projeydi ve tecrübesiz
olmama rağmen çok güzel zaman geçirip kıymetli hocalarından çok değerli bilgiler öğrendim. Başta
çok uzun gibi görünen 7 günlük süreç çok güzel ve hiç bitmesini istemeyeceğimiz 7 güne dönüştü.
Projede aile olabilmek çok önemliydi ve biz projede aile gibi olduk. Umarım daha nice nice projelerde
bulunur ve bu güzel ailenin bir parçası olmaya devam ederim. Desteklerinden dolayı bütün herkese
çok teşekkür ediyor, projenin devamının gelmesini temenni ediyorum.
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İdris ÖLMEZ
Fen Ve Doğa Bilimleri Alanında Arazi Tanıma Ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu 19-25 Kasım 2020
tarihleri arasında TÜBİTAK'ın destekleri ile ve ISUBÜ rektörlüğünün destekleri ile proje yürütücüsü
sayın Dr. Yasin ÜNAL hocamızın ve teknik ekibinin üstün gayretleri ile düzenlenen eğitime katılım. Çok
verimli geçtiğini inanıyorum. Arazide her ne kadar tecrübeli olduğumu düşünsem de, bilmediğim
birçok konu üzerine bilgi ve uygulamalı etkinlikler yaparak tecrübeler edindim. Eğitime gelen
arkadaşlarıma belki bir çoğu ilk defa arazi tecrübesi olması onlar da birçok bilgi ve tecrübe kazandırdı.
Ekipler olarak iş bölümü ve planlama paylaşımını ve uygulamada kendilerini geliştirdiklerini
düşünüyorum. Bu eğitim önce teorik bilgi edinip daha sonra arazi uygulaması planlanırsa daha etkili
bir eğitim olacağını düşünüyorum hem teorik bilgi esnasında gruplar ve ekipler arası kaynaşma
olacağını arazi uygulaması daha verimli geçecek. Bu eğitimin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde ve
desteklenmesinde tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi arz ederim.
Seher BİÇER
Katıldığım Arazi Tanıma ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu’nu öncesinde katılan bir arkadaşımdan
duymuştum. Lisans ve Yüksek lisans alanın bu projenin içeriğine oldukça uzaktı. Başvuru sürecinde ve
katılımcı olmaya hak kazandığım açıklandığı dönemde alana olan bilgisizliğinden dolayı biraz
endişeliydim. Lise ve üniversite dönemlerim de doğadan uzak, canlıları tanımayan ve eksikliğini
hissetmeyen bir yaşamın vardı. Bu proje ile hayata, dünyaya bakışın biraz daha değişti. Bilmediğim ve
merak ettiğim bir alanın kapılarını açma ve içeriye girme imkanı buldum. Ders içerikleri ve
uygulamaları başka bir şekilde öğrenme imkanım olmaya oldukça zengin ve çok verimiliydi. Ben bu
projeden çok fazla şeyler öğrenerek ve kendimi yenileyerek ayrıldım. Alana yabancı olup doğayı seven
ve merak eden herkese hiç düşünmeden başvuru yapmasını tavsiye ederim. Bu projeye destek veren
başta Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İbrahim DİLER’e TÜBİTAK’a ve
böyle bir projeyi organize edip katılma imkanı sağlayan hocam Dr. Yasin ÜNAL'a eğitim veren değerli
hocalarıma ve tüm katılımcı arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.
İsmail SEVİMLER
19-25 Kasım 2020 Fen Ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma Ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu
hakkında ki görüşlerim; öncelikle bu kursu destekleyen TÜBİTAK, Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman
Fakültesine teşekkürlerimi sunuyorum. Kurs yöneticisi Dr Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL, Kurs eğitmenleri
hocalarımıza ve kurs teknik personelinin şükranlarımı sunuyorum. Daha önce eğitici ya da katılımcı
olarak yer aldığım TÜBİTAK projeleri bir yana, bu kursta unutulmaz deneyimler elde ettim. ilk gün
doğada hayatta kalma teknikleri ile kendi doğamıza döndük. Sonra kayaçları tanıdık. kamp yaptığımız
alanı ve çevresini temizleyerek doğaya karşı etik olarak saygımızı sunduk. Kuşları tanımak çok güzeldi.
Anket ve röportaj yaparken karşımızdaki gibi davranmayı öğretti hocamız. Harita ve yön bilgisi ile
doğada daha özgüvenli yürüyeceğim artık. İlk yardım bilgisi ise kurs ve hayatımız için önemliydi.
Yaban hayvanları izlerini ve arazi verilerini öğrenmek benim için yeni bir farkındalık oldu. sürüngenler
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ise benim için artık daha az korkutucu. Projeden aklımda kalan bu şekilde proje ekibini ve yeni
arkadaşları tanımak ayrıca özel bir yere sahip olarak kalacak bende yeniden görüşmek
dileğiyle_25.11.2020
Fatma DEMİREL
Fen Ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma Ve Hayatta Kalma Teknikleri Kursu; projeyi yaygın
etkisi kapsamında sosyal medya hesaplarından tanıdım. ilk olarak projenin içeriğini inceledim.
Program listesini gerçekten konu ve etkinlik içerikleri bakımından dolu dolu buldum. Fen bilimleri
alanında çok farklı bilgi içeriklerine sahip olduğu için başvurdum ve kabul edildiğine çok sevindim.
Projedeki etkinlikler çok iyi düşünülmüş ve de tam da alanında çalışan kişilerin isteklerin hitap edecek
konu içeriklerinden oluşmakta. Kuşlar, sürüngenler, memeliler, envanter, kamp kurma, hayatta kalma
gibi bir çok alanda fazlası ile değerli bilgiler ve proje fikirleri ile dönüş yapıyorum. Programda yer alan
hocalar çok değerli verdikleri bilgiler ve ben de oluşturduğu etkiler çok değerli çünkü ben bu bilgilerle
hem kendi akademik kariyerime hem de öğrencilerimle yapacağım TÜBİTAK ve benzeri projelere çok
katkı sağlayacağını düşünüyorum. Projeyi büyük bir emek ile yürüten Dr. Öğr. üyesi Yasin ÜNAL
hocama ki kendisi sürecin başından itibaren her şeyimiz ile ilgilendi, Isparta uygulamalı bilimler
Üniversitesi ne, eğitim veren tüm hocalarımıza, ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisine , TÜBİTAK'a ve Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER’e teşekkürlerimi sunarım. Dolu dolu
proje fikirleri ve bilgiler ile buradan ayrılıyorum emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Yasemin TANIŞ
Proje duyurusu sosyal medya hesaplarında gördüm. Şöyle bir inceledikten sonra alanıma yakınlığı ve
projenin konusu çok ilgimi çekti. Şansımı denemek istedim ve başvurumu yaptım. Aslında alınmam
diye düşünüyordum. Çünkü bu tür projelere talep çok oluyor. Ama denemeden bilemezdim. Ve
nitekim güzel haber aldım)) Şuraya antiparantez belirteyim, aslında projeye başvurmamız sebebi
kamçılığa merak sarmam bir aydır neden olmasın ki dedim. Bunu profesyonel bir şekilde öğrenmek ve
alanında uzman hocalardan öğrenmek. Çok uzatmayayım koyulduk yollara..... Projenin ilk günü deli
gibi yağmur yağıyor herhalde Yasin hocamız bize kıyamaz bugün çadır olayını iptal eder dedik ama
nerede:)) -Kesinlikle çadırda kalınacak dedi. Biz koyulduk yağmur altında, hamsi koyduk tavaya ve
başladı oynamaya)) yağmurun altında ateş yakmaya, yemek pişirmeye, karnımızı doyurmaya ve
gerçekten de hayatta kalmaya çalışmaya. Bu şartlar altında 7 günlük kamp maceramız başladı
diyebilirim. İlk gün bir tanışma bir kaynaşma başladı iyi bir planlama vardı. Gruplara ayrıldık bence bu
güzel taktik takım halinde çalışmak o ruhu yakalayabilmek çok güzel. İnanılmaz keyif aldım ve çok şey
öğrendim. Aslan Ayhan hocamızdan başlayacak olursak tanıdığıma ve ondan eğitim aldığıma çok çok
oldum. Bir insan karakter olarak bilgi olarak bizlere kurduğu iletişim çok güzeldi. Ben yer-yön duygusu
olmayan bir insanım ben bile öğrendiysem yönümü bulmayı herhalde herkes öğrenir diyorum.
Konusu çok dikkatimi çektiğinden ve kendimi bu noktada eksik hissettiğimden gerçekten hiç
sıkılmadan ve büyük bir keyifle dinledim kendisini. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Serdar KILIÇ ile
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birebir tanışma fırsatı bulamadım bu konuda çok üzgünüm umarım başka bir yerde ya da projede
karşılaşma fırsatı bulurum. Bir başka etkilendiğim ve ilgili dinlediğim hocamız Medet KORKMAZ
hocam... İlkyardım konusunu o kadar güzel anlattı ki uzun sürmesine rağmen gerçekten çok büyük
bir keyifle dinledim ve çok şey öğrendim. Suda boğulan bir insanı nasıl kurtarılması gerekirlerden
tutunda böcek ısırıklarına kadar birçok konuda eğitim aldık. Öğrendiğim çok şey oldu. Yeni bilgi
edindiğim birçok konu oldu mesela yılan soktuğu zaman ya da bu canlı yılan olup olmadığını nasıl
anlarız gibi örnekleri çoğaltmak mümkün. İlker hocam bize bitkiler konusunda bilgi verdi. Çok
sempatik ve güler yüzlü bir insan sorularınızı cevaplamaya çalıştı. Onun dersinin biraz daha uygulama
ağırlıklı geçmesini isterdim. Özkan hocam; bir insan bu kadar mı içten, mütevazi olabilir bizimle çok
yakın bir iletişim kurdu. Eğitmen değil de o da bir katılımcı gibiydi. Kendisinden hem konusu ile alakalı
ders aldık hem de hayat dersi verdi. Bu projede iyi ki varım dedirtirdi. İsmail hocamız bize böcekler
konusunda bilgi verdi. Mesela ben önümde gördüğüm her küçük şeye böcektir derdim bu dersten
önce ama artık böcekleri diğer canlılardan ayıracak küçük ipuçları öğrendim. Böcekler 6 ayaklı olur ve
vücutta 3 bölmelidir. Ahmet hoca'nın etkinliği çok keyifliydi yine kendimi eksik hissettiğin bir konu yer
yön anana çok hakim gördüm hocamızı harita konusunda bize bilgi verdi ve yaptığı etkinlikten samimi
tavırlarla çok keyif aldım. Kendisine Teşekkür ederim. Akın hocamız uzun uzun anlatmaya gerek yok
diye düşünüyorum insanlığın vücut bulmuş hali teşekkürler Ozan Manas Erkan hocamız kayaçlarla
ilgili eğitim verdi teşekkür ederim kendisine. Hasan hocamız bize anketler konusunda bilgi verdi
inanılmaz keyifli ve hoş bir zaman dilimi yaşattı bize teşekkür ediyorum kendisine. Hakan hocamız bu
eğitimde ayrı bir yeri var benim için ben ilk defa hayatında bir kuşa dokundum ve bu benim için çok
önemliydi. Korkumu yendim o kadar güzel anlattı ki.... Halkalama yöntemi mesela hiç duymadım ve
unutamayacağım bir olay benim için teşekkürler sayın hocam ve geldik en önemli kısmı proje ekibi
ne Yasin Hocam sizinle karşılaşmak sizi tanımak gerçekten gurur verici sizin gibi hocalarımızın var
olduğunu görmek inanılmaz bakış açımı değiştirdi. Şimdi eve gidip ben de projeye işlerine
girişeceğim.:) ilk başta proje ekibini çok soğuk bulmuştum bu ne ya dedim insan bir sohbet eder bir
nereden geldin nasıl geldin diye sorar ama sonra gerçekten çok sevdim sizleri çok sıcakkanlı
insanlarsınız. Profesyonelliğinize hayran kaldım. Etkinliklerin hiçbirinde sorun yaşanmadı zamanlama
çok iyi. Hocalar ve konular çok iyi seçilmiş keşke ben de ekibinizde olsaydım her şey için çok çok çok
teşekkürler TÜBİTAK'a ISUBÜ’ne ve proje ekibine. Çok güzel bir 7 gündü tekrar karşılaşmak ümidiyle.

Mestan HİSARKAYA
19-25.11.2020 tarihleri arasında Antalya ili Termosos Milli Parkı'nda kamp ve araziyi tanımakla
başlayan süreç Kundu ATGV Sosyal Tesislerinde sürdü. 12 Eğitmen ve 20 katılımcı ile gerçekleştirilen
proje oldukça verimli oldu uygulamalı olarak yapılan eğitimler bilgi ve becerilerimizi oldukça artırdı.
Arazide kamp hayatta kalmak için yapılan doğadaki ev yine çakmak taşları ile ilkel ateş yakımı, su
bulma teknikleri ve yiyecek bulma bitki ve hayvanlar oldukça ilgi çekici ve önemliydi. Bitkilerden
Menengiç gibi türleri tanıma, böcek larvaları ile beslenme öğrendiğimiz en önemli hayatta kalma
tekniklerinden. Yine elimizde bulunan malzemelerle yemek yapımı, oryantiring, yön bulma, geceyi

Fen ve Doğa Bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Hayatta
Kalma Teknikleri Kursu
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği
Katılımcı Görüşleri 19-25 Kasım 2020

arazide geçirme konusundaki etkinlikler verimli değil eğitici oldu arazi sonrası konusunun uzmanı
eğitmenler tarafından yapılan sunumlar ve analiz yöntemleri konusundaki değerlendirmeler
çalışmalarımızda bizlere katkı sağlayacaktır. Bu projede bulunmak bilgi ve tecrübelerimizi artırdı
projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL başta olmak üzere TÜBİTAK, DKMP 6. bölge
Müdürlüğü Tarım Orman Bakanlığı’na teşekkür ederim. Ayrıca ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER
hocaya da katkı ve destekleri için ayrıca teşekkür eder saygılar sunarım. 2008 Sütçüler Meslek
Yüksekokulu avcılık ve yaban hayatı bölümü mezunu olmak da etkinlikte benim için çok keyifli oldu.
Orhan YEL
Batman Üniversitesi bitki biyoteknolojisi alanında yüksek lisans yapmaktayım. TÜBİTAK'ın düzenlediği
bir projeye ilk kez katılmakdayım. Hem bilgi birikimimizi artırmak hem de farklı fikirler ile ve geniş
ufuklara sahip olmak için bu tarz projelerin bizler gibi yüksek lisans ve doktora yapan geleceğin bilim
insanlarına çok faydalı olduğu düşüncesindeyim. Bu sebepten ötürü özellikle ISUBÜ rektörü Prof. Dr.
İbrahim DİLER hocamız’a, TÜBİTAK'a Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin çok kıymetli
hocalarına bizlere bu güzel imkanı verdikleri için tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu
projenin yürütülmesinde çok fazla emeği geçen bir de fazla yüksek lisans ve doktora öğrencisi
yetiştiren ve yetiştirmekte olan sayın Dr. öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocamıza teşekkür ediyorum.
Sizlerden ve eğitmen hocalarımızdan faydalı bilgiler öğrendiğimi düşünüyorum bu tarz önemli
projelerin ülkemiz birçok ilinde yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Benim gibi geleceğin bilim insanı
olma yolunda çabalayan mesleğine aşk ile bağlanan tüm katılımcı arkadaşlarıma yollarının açık
olmasını başarılarının devamını diliyorum sağlıcakla kalın....
Emrah DERİN
19-25 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen bu eğitimde bizleri bir araya getiren Dr öğr.
Üyesi Yasin ÜNAL hocama ve ekibine bin teşekkür. Bu eğitim ile doğal sevgim pekişti ve engin bilgiler
ile bizlere ışık tutan eğitmenlerimizin sayesinde kişisel gelişimin adına bir adım daha ilerledim.
Hayatta kalma teknikleri bizleri aydınlatan Aslan AYHAN hocama, kuşlara bakış açımızı tesir eden Dr.
Hakan KARAARDIÇ hocama, ilkyardımın piri Doç. Dr. Medet KORKMAZ'a, sevecan tavırlarıyla memeli
yaban hayvanlarını aktaran Dr Özkan EVCİN hocama ve işin arka mutfağında emek veren tüm ekibe
bin teşekkür ederim.
Simge AKYOL
Bir öğretmen olarak diyebilirim ki katıldığım en kapsamlı ve en özel eğitimdi belki mesleki hayatımda
doğrudan bilgilerimi kullanmayacak olsam da bu eğitim inanılmaz bir bilgi deposu oldu alanında
donanımlı ve en iyi olan hocalarla tanışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım kamp yaparken üşümüş
umur olmuş ve yemek yaparken zorlanmış olsam da şu an söyleyebilirim ki buna değdi bütün
hocalarımızla emeklerine sağlık İyi ki varlar etkinlik programının kapsamlı ve yoğun olması sebebiyle
yorgun hissetmek dışında hiçbir olumsuz yorum bulunmamaktadır yorgun hissettiğim de dediği için
de sorun yok. İlkyardım Teknikler, yaban hayvanlarını izinden tanıma kriterleri, kuş ve doğa gözlemleri
doğada hayatta kalma teknikleri en sevdiğim dersler paracord bileklik yapımı öğrettiği için Dilek
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Hoca'ya teşekkür ederim. Yaparak yaşayarak öğrenme adına sahaya çıkıp kendi malzemelerim izle
etkinlik yapmamız çok öğretici iyiydi her etkinlik amacına uygun ve tam zamanında yapıldı projeler de
gidişat ve disiplin önemli olduğu için proje yürütücüsünün bu bağlamda tebrik ederim ne kadar emek
harcadığını somut bir şekilde görebiliyorsunuz bazı akademik bilgiye çok fazla girildiğini düşünsem de
yapılan araştırmaların gidişat konusunda bize fikir vermesi açısından önemli olduğunu projenin
sonuna doğru görmüş oldum son olarak keşke bu bölümü oku saydım dediğim tek projeydi diyebilirim
samimiyetle tüm eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum başka projeler de görüşmek
dileğiyle
Yusuf AY
19-25 Kasım 2020 tarihleri arasında TÜBİTAK destekleri ile ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
rektörlüğü önce destekleri proje yürütücüsü Yasin ÜNAL hocamız ve teknik ekibinin üstün gayretleri
ile düzenlenen eğitimlere katıldım çok verimli geçtiğini inanıyorum. Arazide her ne kadar tecrübeli
olduğumu düşünsem de bilmediğim birçok konu üzerine bilgi ve uygulamalı etkinlikler yaparak
tecrübeler edindim. Eğitime gelen arkadaşlarım da belki birçoğu ilk defa arazi tecrübesi olması
onlarda birçok bilgi ve tecrübe kazandırdı. Ekipler olarak iş bütün bölüm ve planlama paylaşma ve
uygulamada kendimi geliştirdiklerini düşünüyorum.

