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Dr. Murat Onuk – Permakültür Eğitimleri
www.drpermaculture.org

3-29 Ağustos 2021
Online Permakültür Tasarımcı Sertifikası Kursu
Zoom Meeting – Hafta içi üç akşam ve hafta sonları
72 saatlik Tasarımcı/Eğitmen Mesleki Sertifika Kursu

Kayıt ve Rezervasyon
Kurs en az 16, en fazla 48 kişinin katılımıyla gerçekleşecektir. Asgari katılımcı sayısına ulaşılamaması
durumunda kurs iptal edilebilir.
Kurs Ücreti
3.600 TL (%18 KDV Dahildir).
Akademisyenlere, öğretmenlere ve 16-25 yaş arası öğrencilere %50 indirim uygulanır.
En düşük katılım yaşı 16’dır.
Kayıtlı katılımcı sayısının %10’u kadar öğrenci kontenjanı ayrılacaktır
Kayıtlı katılımcı sayısının %5’i kadar tam burslu kontenjan ayrılacaktır.
Burs için 0530 401 10 30 veya murat.onuk@drpermakultur.org üzerinden Dr. Murat Onuk ile temasa
geçiniz.
Ön Kayıt
Ön kayıt için www.drpermaculture.org web sitesinde Eğitimler sekmesindeki Ön Kayıt formunu
doldurunuz veya Adınız/Soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonu numaranızı, mesleğinizi, yaşınızı,
yaşadığınız yeri, araziniz varsa yerini ve büyüklüğünü, eğitimden nasıl haberdar olduğunuzu, eğitimden
beklentilerinizi ve eklemek istediklerinizi 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 18:00’e kadar
murat.onuk@drpermakultur.org e-posta adresine veya 0530 401 10 30 numaralı telefona WhatsApp
mesajı olarak bildiriniz.
Kesin Kayıt
Kesin kayıt için kurs ücretinin en geç 3 Ağustos 2021 Salı günü 12:00’ye kadar aşağıdaki hesaba yatırılmış
olması gerekmektedir. Kaydı kesinleşenlere Zoom Meeting erişim bilgileri 3 Ağustos 2021 Salı günü
16:00’ya kadar iletilecektir. Kaydını erken kesinleştirenlere ön okumalar ve özel bir hediye iletilecektir.
Hesap Bilgileri
Hesap Sahibi: Murat Onuk
Banka, Şube: Garanti BBVA, Yeni Sahra Şubesi
IBAN No.: TR88 0006 2001 0470 0006 6109 51
Ödemeyi yaptıktan sonra dekontunu murat.onuk@drpermakultur.org e-posta adresine iletiniz.
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Kursun Koordinatörü ve Eğitmenleri
Kursun organizasyon ve koordinasyonundan Dr. Murat Onuk sorumludur. Koordinatör hakkındaki
bilgileri www.drpermaculture.org da bulabilirsiniz.
Kursun eğitmenleri Dr. Murat Onuk, Banu Uzkut Onuk, Dilek Yalçın Demiralp, Hasibe Akın, Pınar
Okay’dır. Kurs programını zenginleştirecek ilave konuların misafir konuşmacılar tarafından anlatılması
söz konusu olabilir.
Kurs İçeriği
Permakültür Tasarımcı Sertifikası (PDC) Kursu, Bill Mollison tarafından yazılmış olan Permakültür
Tasarımcısının El Kitabı’na (Permaculture: A Designer’s Manual) dayanan 72 saatlik, yoğun teorik içerikli
ve uluslararası geçerliliği olan bir Tasarımcı sertifikalandırma kursudur.
72 saat süren kurs, Permakültür Tasarımcısı olmak için gerekli temeli sağlar ve katılımcıların uluslararası
geçerliliği olan Permakültür Tasarım Sertifikası ve Permakültür Tasarımcısı unvanını alarak yeni bir
meslek edinmesiyle sonuçlanır. Sertifika sahibi tasarımcı, Bill Mollison tarafından kendisine hediye
edildiği şekilde, Permakültür kelimesinin ticari olarak kullanımına hak kazanır, Permakültür tasarımcısı,
danışmanı ve/veya eğitmeni olarak çalışabilir.
Kurs, Permakültürün temelini oluşturan kavram ve ilkelerin tanımlanmasının ardından örüntü kavrayışı,
toprak, su, erişim, yapılar, bitki sistemleri, hayvan sistemleri, enerji üretimi, atık yönetimi gibi başlıklar
altında yeryüzünün farklı bölge ve iklim koşullarındaki temel tasarım yaklaşımlarını inceler. Bunların
yanı sıra görünmez yapılar da dâhil olmak üzere mevcut insan yerleşkeleri ve örgütlenme biçimlerinin
Permakültür tasarımcısı olarak nasıl ele alınması gerektiğini anlatır.
Kurs içeriğinin ana başlıkları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Permakültürün Tanımı, Etiği ve İlkeleri
Tasarımda Temel Kavramlar
Tasarım Yöntemleri
Örüntü Kavrayışı
İklimsel Etkenler
Ağaçlar ve Enerji Akışları
Su
Toprak

•
•
•
•
•
•
•

Arazi İşleri
Tropik İklim Stratejileri
Kurak Alan Stratejileri
Ilıman İklim Stratejileri
Su Kültürü
Şehirde Permakültür ve Sosyal Girişimcilik
Alternatif Küresel Bir Topluluk İçin Stratejiler

Kurs programının amacı, her türlü iklim ve coğrafyaya uygun tasarımlar ve stratejiler hazırlayıp hayata
geçirebilecek tasarımcılar yetiştirmektir.
Uygulama
Katılımcılar uygun sayıda ekiplere ayrılarak özgün bir tasarım uygulaması yapacaktır.
Tasarım uygulaması gerçek bir arazinin verileriyle, arazi sahibinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
profesyonel bir şekilde hazırlanacak ve kurs sonunda sunumu yapılacaktır.
Kurs Mekânı
Kurs online olarak Zoom Meeting uygulaması üzerinde gerçekleşecektir.
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Ana Program
• 3-4-5 Ağustos 19:00 – 22:30
• 7-8 Ağustos 9:30 – 15:00
• 10-11-12 Ağustos 19:00 – 22:30
• 14-15 Ağustos 9:30 – 15:00
• 17-18-19 Ağustos 19:00 – 22:30
• 21-22 Ağustos 9:30 – 15:00
• 24-25-26 Ağustos 19:00 – 22:30
• 28-29 Ağustos 9:30 – 15:00

Hafta İçi için Günlük Program
• 19:00-20:30 / I. Oturum
• 20:30-21:00 / Ara
• 21:00-22:30 / II. Oturum
Hafta Sonları için Günlük Program
• 9:30-11:00 / I. Oturum
• 11:00-11:30 / Ara
• 11:30-13:00 / II. Oturum
• 13:00-13:30 / Ara
• 13:30-15:00 / III. Oturum

Gerekli durumlarda koordinatörün kurs içeriği ve programında değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Sertifika
Online Permakültür Tasarımcı Sertifikası (PDC) Kursu 48 oturumdan (72 saat) oluşan bir kurstur.
Kurs bitiminde kursun süreçlerine tam katılım gösteren, kursun kapsamındaki grup tasarım projesi
çalışmasında ve proje sunumunda aktif rol alarak başarılı bir sunum gerçekleştiren ve kurs sonu
kutlama partisinde performans sergileyen katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.
Kursun Kayıt Altına Alınması ve Gizlilik
Kurs kayıt altına alınacaktır. Katılımcılar buna peşinen onay vermiş sayılırlar. Eğitmenin kapsamını
belirleyeceği kurs kayıtları, oturumlardan sonra, her türlü fikri mülkiyet ve telif hakları Dr. Murat
Onuk’ta kalmak kaydıyla, uygun bulut sistemine yüklenip katılımcılara link göndermek suretiyle
paylaşılabilir veya katılımcılara oturumların doğrudan video kaydını almalarına izin verilebilir. Geçerli
bir sebeple oturumlara katılamayanlar bu kayıtları takip ederek eksiklerini kapatabilirler. Kayıtlar
sadece katılımcılar ve katılımcıların çekirdek ailelerinin gözleri içindir, 3. Şahıslarla paylaşılamaz.
3. Şahıslara olumsuz etkisi olabilecek bir bilgi paylaşımıyla ilgili olarak, paylaşanın talep etmesi
durumunda katılımcılar bu bilgiyi saklı tutarak başkasıyla paylaşmayacaklarını peşinen taahhüt etmiş
sayılırlar.
Derslere Devam ve Diğer Hususlar
Devamsızlığın kurs süresinin %30’unu aşması durumunda sertifika için bir sonraki benzer online
eğitimde eksik kalan oturumların tamamlanması talep edilecek, ancak ondan sonra sertifika
verilebilecektir. Eksiklerin sonraki iki benzer online eğitimde tamamlanmaması durumunda katılımcı
sertifika hakkını kaybedecektir.
Koordinatör, grubun performansını olumsuz etkileyen katılımcıları kursun kalan kısmının bedelini iade
etmek suretiyle herhangi bir açıklama yapmaya gerek kalmaksızın kurstan çıkarabilir.
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