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Fatma Reyhan BAKAY
Proje beklentimin çok çok üzerindeydi. Dolu dolu geçen 1 haftanın her anında mutlu
ayrılıyorum. Teorinin Uygulamayla destekleniyor oluşu, doğanın içinde bunu hissediyor
olmak paha biçilmezdi. Bizleri ve doğayı ciddiye aldığımız için çok teşekkür ederim. Doğa aşığı
bir sosyal bilimci olarak keşke dedim.. İyi ki proje de bana da yer vermişsiniz. Öğrendiğim her
bilgiyi gençlere ve geleceğe heyecanla aktaracağım. Bir gençlik lideri olarak gençlerin önce
doğa ve yaban hayatının önemine öğrenmeye ihtiyaçları var. Tübitak ve Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesine çok teşekkür ederim. Bilim iyi ki var.

Tuğba ATA
Projeyi destekleyen emeği geçen herkese teşekkürler. Aldığım eğitim ve gösterilen ilgi ve
alakadan çok memnun oldum. Devamının olmasını daha fazla bilim insanlarına ulaşmasını
dilerim. Mutlu ayrılıyorum. Bitmesini hiç istemediğim bir etkinlikti. Tübitak ve Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

İsmail DİNÇ
Bu projede desteği olan, kurgulayan, yöneten başta koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Yasin
ÜNAL hocam ve ekibine, projeye destek veren TÜBİTAK ve Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Rektörlüğüne sonsuz teşekkürler. Gerek teorik gerekse uygulamalı olarak
aldığımız eğitimlerde hayatımızda ve bilim yolumuzda aydınlatıcı oldu. Projelerin tekrarının
gelmesi dileğiyle.

Elif YAĞCI
Fen ve doğa bilimleri eğitimi üzerine uygulamalı olarak katıldığım en iyi projeydi. Dr. Özkan
Evcin hocamız ile yaban hayatına dair izleri, Dr. Akın Kıraç hocamız ile yaban hayattaki
sürüngenlere dair bilgileri, Dr. İlker Çinbilgel hocamız ile bitkiler hakkında bilgileri, Doç. Dr.
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Medet Korkmaz ile ilk yardım bilgilerimizi, Dr. Hakan Karaardıç ile kuş halkalama ve göçlerle
ilgili bilgilerimizi, Dr. Erkan Dişli ile doğadaki kayaçlar ile ilgili bilgilerimizi ve Prof. Dr. Hasan
Alkan hocamız ile doğa bilimlerine yönelik toplum içerisindeki iletişim becerilerimizin
gelişimine yönelik bilgiler aldık. Ayrıca projeye çok büyük katkısı olan bizi her anlamda
bilgilendiren Dilek Arslan hocamız ile yaban hayatında önemli araç gereç yapımını uygulamalı
olarak öğrendik ve bu sayede doğaya karşı koruyucu bilgiler edindik. Projenin yürütücüsü
olan Dr. Yasin Ünal hocam ise her anlamda yanımızda olarak bizlere samimi bir şekilde önem
vererek bu değerli çalışmasında yer verdiği için ve değerli hocalarımız ile bizi bir araya
getirdiği için çok teşekkür ederim. Porjenin destekleyicisi olan TÜBİTAK, ISUBÜ ve ARZEN
kozmetiğe ise doğa ve fen bilimlerine verdikleri önem için teşekkürlerimi sunarım. Son olarak
fen'in doğasını yaşattıkları için minnettarım...
Sedat TAŞKIRAN
Benim için projenin iki kısmı da çok güzeldi ama özellikle doğada olduğumuz gözlem
yaptığımız uygulama yaptığımız uygulama kısmı çok güzeldi. Projede eğitmen olarak görev
yapan hocalar ve proje yürütücüleri her soruyu, ihtiyacı dikkate alarak çözüm bulmak için
uğraştılar ve projedeki samimi ortam benim için çok güzeldi. Bize böyle bir projeye katılma ve
bilgi edinme şansı sağladığı için başta Tubitak ‘a Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine,
projede büyük emeği geçen eğitmenlere ve proje yürütücüsü Dr.öğretim üyesi Yasin Ünal’a,
teşekkür ediyorum. Başka projelerde karşılaşmak dileğiyle.

Murat AĞCABAY
Ne kadar bildiğimizin ne kadar okuduğumuzun, nerelere gittiğimizin ve hangi dereceleri
aldığımızın hiçbir önemi yok, paylaşıp anlaşılmadıktan sonra. Bu eğitimde dikkatimi çeken
husus; aynı dertten muzdarip, öğrenmeye ve öğretmeye iştiyaklı, anlaşılmayı bekleyen ve
geleceğe ışık tutacak bir zümrenin 7 günü birlikte geçirdiğidir. Hayatımda derin izler
bırakacak olan, çok şey öğrendiğim ve ağır bir bilgi yüküyle de memleketime döneceğim, her
ortamda konusunu mutlaka açacağım unutulmaz bir eğitimdi. Bu ortamın oluşmasında emeği
geçen başta Yasin Ünal hocam olmak üzere, katılımcı olarak renk katan değerli hocalarım
sizlere çok teşekkür ederim. Hayatta kalanlar...

Erdinç Erdem BAKKAL
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Güzel bir projeyi geride bıraktık.
Katıldığım projeler arasında açık ara en iyi ve samimi etkinlik oldu.
Doğanın içerisinde doğanın bilimsel alt yapısını öğrenme şansı yakaladık.
Yeni projeleri heybemize doldurduk.
Bu projede öncelikle yürütücü Yasin ÜNAL hocamıza bilgilerini bizle paylaşan tüm
hocalarımıza ve arka planda çalışan hocalarımıza ayrıca samimi bir ortamın oluşmasında çok
büyük katkısı olan tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim.
Makbule Özden ŞAHİN
Keşke yıllar önce tanısaydım dediğim bir proje ve insanlar... Hocalarımızın hakkı ödenmez. Bir
hafta aile olduk, o kadar aile olduk ki, o kadar iyi bakıldık ki bir anamın evinde bu kadar kilo
aldım Bir de burada Akademik anlamda o kadar güzel insanlar tanıdım ki, öyle güzel bakış
açıları kazandım ki bir dönemlik lisans hayatına eşdeğer bir proje.... Çok anlatmayacağım
mutlaka herkes görüp deneyim etmeli Yasin hocama ve Dilek hocama ayrıca teşekkür
ederim. İyi ki varlar ..
Ömür ÖZKAN
Sizinle geçirdiğim iki projede de hem çok kaliteli birileri öğrendim hem de çok kaliteli vakitler
geçirdim. Özellikle fen bilimleri alanında çalışan araştırmacıların bu projelere katılmasını
tavsiye ediyorum. Başta Yasin hoca olmak üzere projede çalışan tüm ekibe Çok teşekkür
ediyorum..
Muhammed Enes DUMAN
Bu tarz etkinliklerin daha önce dikkatimi çekerdi ilk defa katılmak için talepte bulundum ve
kabul edildi. Kendim burada aldığım eğitim ve geçirdiğim güzel vakitten dolayı çok şanslı
hissediyorum. Bu tarz eğitimleri devam etmesi ve birçok katılımcının deneyimlemesi çok
büyük artıdır. Öncelikle bu organizasyonu düzenleyen hocalarıma ve güzel vakit geçirmemizi
sağlayan katılımcı arkadaşlarıma çok teşekkür ederim..
Hatice ÖZKAN
Proje en başından itibaren çok güzel organize edilmişti. Adeta lisansı özetledik ve arazide
tam yerinde kullanılmasını gereken bilgileri öğrendik. Herkes çok güleryüzlü ve yardımseverdi
gerçekten her şey için teşekkürler. Her araziye çıktığımda artık sizler hatırlayacağım .....
Abdullah TAŞ
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Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Yüksek lisans tezinde bana katkı sağlayacağını
düşünüyorum. Emeği geçen herkese Çok teşekkür ederim. Özellikle TÜBİTAK ve Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim .
Gülizar ÖZYURT
Karadeniz'den gelerek Akdeniz ormanlarında böyle eğitici ve öğretici bir etkinliğe katıldığım
için şanslı hissediyorum. Farklı bilimlerden farklı illerden birçok farklı kamp arkadaşlarıyla
kendi alanımız dışında yeni şeyler öğrenmemiz benim heybemde taşıyacağım önemli anılar
ve bilgiler arasında yerini aldı. Her zaman doğa der dururuz ama doğan'ın içine girdiğimizde
ne yapacağımızı ya da neler karşılaşacağımızı bilemeyiz. Çünkü doğada bizden başka birçok
canlı vardır ve karşılaştığımızda ya da doğada onlarla nasıl uyum içinde yaşayacağımızı bize
bu kamp yeterli düzeyde öğretti. Değerli hocalarımız ve katılımcılarımıza paylaştığımız bu bir
hafta unutamayacağımız kıymetli anılar ve fotoğraflar arşivde özel bir yere sahip olduğu.
Emeği geçen herkese teşekkür eder saygılar sunarım ..

Dilara Beyza KILBAŞ
Bu eğitime katılma amacım doğayı çok sevmem ancak bazı korkularım yüzünden uzak
durmamdı. Bu alanda daha fazla bilgi sahibi olmak ve bunu alanında uzman kişilerle yapmaktı
bu nedenle bu eğitime katıldığım için çok mutluyum projeye destek veren TÜBİTAK ve Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi rektörlüğüne Teşekkür ederim ..

Kübra KEY
TÜBİTAK-BİDEB 2237A Fen ve Doğa bilimleri Alanında Araziyi Tanıma ve Kamp Teknikleri
eğitimine katıldığım için çok mutlu oldum. Günümüz şartları gitgide bizi daha çok doğaya
yönetmekle birlikte, yaşam alanı olarak dahi vakit geçirmek daha cazip hale geldi. Bize başta
basit gözükse de doğada, arazide birçok olumsuzluk ile karşı karşıya kalabileceğini de
biliyoruz. Doğada kalmayı vakit geçirmeyi seven biri olarak bu eğitim benim için
kaçıramayacağım bir fırsattı. Bu fırsatı bize sunan Isparta uygulamalı bilimler üniversitesi
rektörlüğüne ve projeyi destekleyen TÜBİTAK sonsuz teşekkür ederiz..
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Batuhan Çatalbaş
Bize yaşattığınız mükemmel bir hafta için herkese çok teşekkür ediyorum. Katıldığm ilk
TÜBİTAK projesiydi. Şunu söylemeliyim ki böyle güzel, yoğun ve bir o kadar da keyifli bir hafta
olacağını tahmin edemezdim. Bizlere düşünüp böyle projeler yapan sayın hocam Yasin
ÜNAL'a bizi otelde ve kampta bir dakika bile olsun yalnız bırakmayan sevgili Dilek ARSLAN
hocama ve Mevlüt ZENBİLCİ hocama çok teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür ise bize
büyük desteği veren TÜBİTAK kurumuna teşekkürlerimi iletiyorum İnşallah hep birlikte daha
nice etkinliklere.....

Gülşah YILMAZ
Bu değerli projenize katılmama izin verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Projenin
koordinasyon ve içeriği açısından zenginliğini değerli bilgilerle almamıza, farklı şehirlerden
değerli bilim insanları ile karşılaşıp tanışmamıza vesile olması nedeniyle çok mutluyum. Bu
projenin ana odağının hayatta kalmayı öğrenmek olması nedeniyle arazi ve kamp günlerinin
arttırılarak deneyimlerin biraz daha zorlanabilecek biçimde şekillenmesi tek söyleyebileceğim
şey olacaktır. Diğer projelerinizde de başarılı ve sorunsuz bir eğitim dilerim saygılarımla ..

Gamze DURSUN
En doğru olan şey tüm şeffaflığı ile durumu anlatmaktır. Projeye en büyük katkı sağlayan geri
bildirim olduğu için keşke şu da olsaydı dediğim durumlardan bahsedeceğim. Etkinliğin ilk
günü projenin hangi salonda başlayacağını bilmiyordum yeni bir mekanda salonu şans eseri
buldum. Ufak bir organizasyon sorunu vardı. Projenin ilk günü tanışma, buzkıran etkinlikleri
yapılsaydı daha hızlı ekip etkileşimi olabilirdi. Bunlar haricinde her şey çok yolundaydı ekip
muazzamdı emeği geçen tüm kişilere teşekkür ederim..

