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Mehmet Serdar ORUÇ 

 15-22 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen, TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaban Hayatı 

Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu” isimli etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duydum. Bu 

projenin doktora çalışmalarıma ışık tutacağına inanıyorum. Yaban hayatı çalışmalarına farklı açılardan 

bakma olanağı bulduk. Tüm eğitim boyunca zengin bir içerik ile karşılaştık. 1 haftalık eğitim süresi 

ders içeriği, arazi uygulaması ve hocaların bilgisi sayesinde verimli ve keyifli geçti. Yaban hayatı, 

envanter, habitat, memeli küçük ve büyük hayvanlar, kuşlar, uydu verileri, izler ve belirtiler gibi 

konularda örnek çalışmalarını bizimle paylaşarak sunum yapan hocalarımız, öğretilenleri 

pekiştirmemizi ve nasıl uygulandığını görmemizi sağladı. Arazi uygulamalarının önemi ve yeni 

metotların arazide nasıl uygulanacağı hakkında bilgi sahibi olduk. Bu etkinliğin bir güzel tarafı da farklı 

alanlarda çalışan katılımcıların uyumuydu. Eğitim saatleri dışındaki boş zamanlarda bilimsel 

çalışmalardan konuşulması, fikir alışverişlerinin olması ve dostlukların kurulması noktasında 

katılımcıların kaynaşması güzeldi.  

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İdris OĞURLU hocamdan bu işin mutfağında yer alan ekibe kadar emeği 

geçen herkese ve değerli bilgilerini teorik ve pratik olarak bize aktaran hocalarımıza çok teşekkür 

ederim.  Ayrıca bu tarz projeleri destekleyen ve devamını sağlayan TÜBİTAK’a teşekkürlerimi sunarım. 

Yeter Nehir DÜZ 

Öncelikle bu verimli eğitim için başta TÜBİTAK ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne çok teşekkür 

ederim. Katıldığım eğitimler arasında en verimli geçen projelerden biriydi diyebilirim. Gerek sunumlar 

gerekse araziler bizlere yaban hayat ekolojisi ve envanter teknikleri ile ilgili o kadar kıymetli bilgiler 

kattı ki…  

Proje yürütücümüz İdris OĞURLU hocam başta olmak üzere Yasin ÜNAL, Halil SÜEL, Fergan KARAER, 

İbrahim ÖZDEMİR, Tarkan YORULMAZ, Kürşat BAL, İsmail DİNÇ ve Ömer Taha SÖZGEN ile eğitim 

veren tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin en önemli yanı alanında en iyi hocalardan 

eğitim alıyor olmamızdı. Ayrıca yapılan arazi çalışmaları teorik olarak öğrenilen bilgilerin uygulanması 

açısından son derece faydalı oldu. Bu eğitimden sonra öğretimin, sınıf dışına çıkıldığında çok daha 

faydalı olacağını bir kez daha görmüş oldum. Umarım başka Eğitimlerde de yer alabilirim her şey için 

sonsuz teşekkürler…  

Duygu AKYÜZ 

15 - 22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Envanter Teknikleri Kursuna 

katıldım. Bu kursun bana çok şey kattığını düşünüyorum yeni bilgiler öğrendiğim gibi bazı alanlarda 

yanlış bilgilere sahip olduğunu da öğrendim. Uygulamaların çok olması arazi hakimiyetimi artırdı. 

Proje ekibi her konuda bize yardımcı olduğu gibi projenin sorunsuz gitmesini de sağladılar. 

Kısacası; etkinliğin içeriği, arazi çalışmaları, proje ekibi, otel seçimi, ders dışındaki eğlenceli etkinlikleri 

ve diğer her şey çok güzel, faydalı ve eğlenceliydi.  

Bu nedenle bu projeyi düzenledikleri için öncelikle TÜBİTAK'a ve değerli hocalarımız İdris OĞURLU ile 

Yasin ÜNAL'a ve diğer proje ekibine teşekkür ederim. 
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Gamze Kübra ÇETİN 

15 - 22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Envanter Teknikleri isimli kursa 

katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kurs sayesinde kendindeki eksiklikleri gördüm ve 

onların üzerine düşerek daha donanımlı bir araştırmacı olmak için çabalayacağım. Bu konu sadece 

yeni bilgiler öğrenmeyi değil, bilgiye nasıl ulaşılacağı hakkında tekniklerde öğretti. Projenin 

yürütücülüğünü yapan ve projede görevli diğer personeller bizlere her konuda yardımcı oldular. Bu 

etkinliklerin devamı çok büyük önem arz etmektedir. Bu projeye destek veren TÜBİTAK'a bütün 

katılımcılar adına teşekkürlerimi bir borç bilirim.  

Suzan Kundakçı 

15 - 22 Ekim tarihleri arasında yapılan projeye katılmış olmak beni fazlasıyla mutlu etti. Yapılan bu 

çalışma sayesinde Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmalar yapan değerli hocalarımızın bilgi ve 

tecrübelerinden yararlanma imkânı buldum. Çalışmaların uygulama ve arazi ağırlıklı olması yaparak 

ve yaşayarak öğrenme modelini görmemizi sağlamıştır. Ayrıca çalışmaya katılan genç akademisyen 

arkadaşlarımızla yapılan eğlenceli etkinlikler sayesinde sosyo-kültürel etkileşimde bulunma fırsatımız 

olmuştur. Yukarda bir etmiş olduğum öncüllerden dolayı bu projenin gerçekleştirilmesine maddi 

destek veren TÜBİTAK başta olmak üzere proje yürütücüsü Prof. Dr. İdris OĞURLU'ya çalışmanın 

bütün aşamalarında bize yardımcı olan ve desteğini esirgemeyen doktor öğretim üyesi Yasin ÜNAL'a 

araştırma görevlisi Ömer Taha SÖZGEN’ e, Ahmet KOCA'ya, Kürşat BAL ve Mevlüt ZENBİLCİ’ye 

teşekkür ederim.  

Devrim YETKİN 

Öncelikle proje sorumlusu olan Prof. Dr. İdris OĞURLU hocama ve Yasin ÜNAL hocama emekleri için 

çok teşekkür ederim. Proje ekibi ve etkinliklerin mimarı olan ekibe de teşekkürü bir borç bilirim. Sevgi 

ve saygı dolu güzel, eğitici, kaynaştırıcı ve multidisipliner anlayışta olan bu etkinliği gerçekten faydalı 

buldum. Bana kattıklarını hayata geçirmeyi bir borç olarak görüp emeği geçen tüm eğitmenlere 

teşekkür ederim. Proje katılımcılarına daha güzel iletişimleri, faydalı etkileşimleri ve bilgi alışverişleri 

için çok teşekkür ederim. Bu güzel ve faydalı etkinlik hayatımda önemli bir yer edindi şimdiden tekrar 

görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla.  

Nazife ALPASLAN 

15 - 22 Ekim tarihleri arasında yaban hayatı ekolojisi ve envanteri kursuna bana katılma şansı veren 

TÜBİTAK ve değerli hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu şekilde çalışmaların, projelerin, kursların ve 

aktivitelerin yapılması Öğrenciler için derse dayalı eğitimden kopup deneyimlerimiz ile öğrenmemizi 

sağlıyor proje yürütücüsü İdris Oğurlu, Yasin Ünal ve diğer hocalarımızın projelerini tanıma, öğrenme 

ve ekoloji tanımının en ince ayrıntısına kadar öğrenme şansımız oldu. 

TÜBİTAK’ın bu şekilde çalışmalar yapması ve devam edeceğini bilmek ben de dahil olmak üzere 

meslektaşlarım ve öğrenciler için şans olduğunu biliyoruz bu eğitim imkanı veren kuruma sonsuz 

teşekkür ederim. 
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Güven ARSLAN 

Katılmakta ilk olarak çekimserdim. Nedeni ise yorgun hissetmemdi, eğitime başladıktan sonra ise ilk 

günden iyi ki gelmişim dedim. Gerek dersler gerekse uygulamalar çok faydalı ve eğlenceli geçiyordu. 

Konu yaban hayatı olunca eğlenceli geçmemesi mümkün değil zaten. Hocaların sıcakkanlı ve 

yardımsever olmaları eğitimi daha da keyifli hale sokmuştu. Gerek ders anlatımları gerek paylaşımları 

ve eğitim dışındaki aktiviteler ile katılımları çok güzeldi. Diğer eğitimlerin ve kurslarında aynı verimlilik 

ve başarılı bir şekilde ilerleyeceğine eminim ve diğer kurslara da katılmak için gönüllü olarak ilk 

katılmak isteyenlerden olacağım. Sevgilerle 

Semine DALGA 

Öncelikle böyle bilgi dolu bir eğitimi onaylayan ve bize katılım şansı veren ülkemizin bilim merkezi 

TÜBİTAK’a, eğitimin yürütücüsü İdris hocama, bilgilerini ve güler yüzlerini eksik etmeyen tüm proje 

ekibine, teorik derslerin yanı sıra uygulama fırsatı sunan alanlarının en iyisi tüm eğitmen hocalarıma 

teşekkür ederim. Katılımcı olarak bulunma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. 

 Alparslan SÜRÜCÜ 

TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yaban Hayatı ve Envanter 

Teknikleri Kursu mesleğim ve kişisel gelişimim açısından çok faydalı oldu. Türkiye’de bu tür 

uygulamaların olması biz genç nesillere bilim ve fen yönünden birikim sağlayacak ve bakış açımızı 

genişletecek. Başta TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi olmak üzere emeği geçen tüm doğa 

bilimcilerine teşekkür ederim. 

Elnaz NAJAFI MAJD 

Değerli proje ekibine, eğitmenlere ve TÜBİTAK kurumuna böyle güzel bir proje için çok teşekkür 

ederim. Her şey çok kapsamlı ve detaylı bir şekilde planlanmıştı ve konuların aktarımı da değerli ve 

uzman eğitmenler tarafından, mevcut ve mümkün tüm yöntemler ile çok başarılı bir şekilde 

yapılmıştır.   

Beyza ALPASLAN 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri kursuna katılmış olduğum için kendimi çok şanslı 

hissediyorum. Bu projeye desteklerinden dolayı ilk olarak TÜBİTAK’a teşekkür etmek istiyorum. Çok 

verimli ve keyifli bir etkinlik dönemi geçirdim. Teorik ve uygulama dersleri ile Yaban Hayatı 

konusunda oldukça önemli bilgiler edindiğimizi düşünüyorum. Fen Bilgisi Öğretmeni olarak işin 

uzmanlarından öğrencilerime öğretebileceğim bilgiler edindim. Projede bir haftada aldığım eğitimi 

üniversitede bir dönemde ancak alabilirdim. Benim doğaya ve yaban hayvanlarına olan bakışımı 

değiştirdi. Bu projeye benim gibi Yaban Hayatı Ekolojisi hakkında pek fazla bilgisi olmayan fakat 

merak eden ve bilgi almak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Başta Prof. Dr. İdris OĞURLU hocam 

olmak üzere Yasin ÜNAL, İbrahim ÖZDEMİR, Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU ve Fergan KARAER 

hocalarıma ve emeği geçen tüm proje ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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Merve BURUK 

TÜBİTAK’A,  

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri kursu kapsamında bizlere sağladığınız imkân ve özveriler 

için; Değerli Hocalarımızla çalışma, eğitimlerden faydalanma, bildiklerimizi pekiştirme, bilmediğimiz 

birçok şeyi öğrenmemizi sağladığınız için teşekkürlerimi değerli kurumunuza bildirmek isterim…  

Teşekkürler, Saygılarımla 

MSc Gülsüm DOĞAN 

Hem eğitmen gözüyle ve katılımcı bir öğrenci gözüyle eğitimi değerlendireceğim; Bu eğitim 

üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaları bir adım daha ileri götürecek bir proje, eğitim içeriği 

katılımcılara yaban hayatı açısından alanında uzman akademisyenler sayesinde hayvan ve bitki 

türlerini teorik hem de uygulama açısından büyük fırsat olmuştur. Şimdiye kadar yapmak istediğim 

ama teorikte kalan bilgilerimi uygulama fırsatı buldum bu sayede bilgilerimin kalıcılığı ve ilgim daha 

da çok arttı. Etkin bir şekilde sunulması kendilerini geliştirmede ve araştırmaya yönelik hedefler 

belirlemede motivasyonu arttırıcı bir proje olmuştur. Bunun oluşması, hocalarımızın donanımlı ve 

uyumlu bir ekip olmasından ileri gelmektedir ve bu uyumu katılımcılara yansıtarak eğitimin verimli 

geçmesini sağlamışlardır. 

Bu eğitim projesi sayesinde kendi çalışma alanımda ayrıca öğrencilerime öğrendiğim bilgilerin 

uygulama ve teknik kısımlarını aktarma açısından çok verimli olduğunu düşüyorum. Buna benzer 

öğrencilerimle gerçekleştirmek istediğim eğitimler için bu proje sayesinde nasıl bir yol izleyeceğimi 

öğrendim. Sonuç olarak başta akademik hayatım ayrıca kendimi geliştirme adına ufkumu açtığına 

ayrıca bu eğitim benim ve diğer katılımcı arkadaşlar açısından bu kadar bilgi ve donanımlı hocalar 

tarafından karşımıza çıkması büyük bir şans olarak görüyorum. 

Proje süresince, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris OĞURLU, 

Eğitmenler; Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU,  Dr. Öğr. Üyesi Yasin 

ÜNAL, Dr. Öğr. Üyesi Fergan KARAER 

Yardımcı Personel: Uzman Süleyman UYSAL, Yüksek Biyolog Ahmet KOCA, Arş.Gör. Ömer Taha 

SÖZGEN, Kürşat BAL, Mevlüt ZENBİLCİ, İsmail DİNÇ 

Bizleri bu proje kapsamında verdikleri bilgiler ile ayrıca bize eğitim dışında da her konuda yardımcı 

olan hocalarımıza verdikleri emekler için çok teşekkürler. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bizi 

konaklama sürecince güleryüzü, hizmeti ve her türlü imkanı sağlayan Sındırgı Obam Thermal Otel‘ e 

aynı zamanda maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a sonsuz teşekkür ederim. Bu tarz kaliteli 

eğitimlerin artması ülkemizin akademik seviyesinin artması açısından çok elzem buluyorum. 

Yasin KOKAŞ 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu’na katılımcı olarak seçildiğim için çok mutlu 

olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Farklı disiplinlerde farklı bilgiler edindim. Bizim için çok 

faydalı bir eğitim oldu. Yapılan arazi uygulamalarının olumlu etkisi ise ayrı bir seviyede bulunmakta. 

Başlangıçtan sona kadar çok güzel ve sıcak bir dostluk içerisinde geçti. Bu projeyi hayata geçirmede 

emeği olan Prof. Dr. İdris OĞURLU hocama, Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL hocama ve ekibin geri kalanına 

aynı zamanda maddi desteklerinden dolayı TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. 



  

 

 

5 
 

Ferdi KURŞUN 

Uzun uzun anlatmayı ve yazmayı kendime borç bildim. Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ederim. 
Bir hafta bana yoldaşlık yaptılar. İdris Hocamın açılış konuşması ve etkili girişi projenin gidişatını 
belirlemiş gibiydi. Tarkan Hocamın Küçük Memeliler dersi güzel bir deneyim oldu, özellikle arazi 
dersleri.. Ebubekir Hocamın Envanter dersi çok çok çok güzeldi. Envanter bundan sonra bizim işimiz... 
Yasin Hocam ve Halil Hocam başlı başına efsane. Sizlerle tanışmak lisansüstü eğitimim için şans olarak 
görüyorum. Sizin aracılığınız için bir kez daha teşekkür etmem gerektiğini düşünüyorum... 
İbrahim Hocamın ders sonunda ve ders esansında yaklaşımları alanındaki tecrübe ve donanımı 
gösteriyor. Fergan Hocaya arazi daha çok yakışıyor. Taş duvarlar bizlere ve hocaya dar geldi. Ahmet 
KOCA’nın ve Taha SÖZGEN’in samimiyeti ve iyi niyetleri suretlerine yansımış. Her an bizlere yardımcı 
oldular. Mevlüt ZENBİLCİ, Kürşat BAL ve İsmail DİNÇ’e her şey için teşekkürler. Kuşlar ile ilgili ders için 
ayrı bir bekleyiş içerisinde iken Zeynel Hocamla bu dersi almak başlı başına unutulmazlar arasına 
girdi. Bir daha görüşmek üzere Hocam... 
Katılımcı arkadaşlarıma dostluk ve kardeşlik havasında geçen bir hafta için ayrıca teşekkür ederim. 
Hilal USTA 

Lisans eğitimimi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümünde tamamladım. Şu an aynı bölümde 

yüksek lisans yapmaktayım. Yani bu kursu 6 yıldır bu işin içinden biri olarak değerlendireceğim. 

Öncelikle bu eğitim artılarıyla eksileriyle yaban hayatını ileriye taşıyabilecek bir proje. Aynı zamanda 

da yaban hayatı ile uğraşanların tanışıp kaynaşması için de bir vesile. Yani farklı hayatları aynı 

amaçlarda toplayan bir proje. Bu ve diğer eğitimlerde gelen hocaların alanında uzman olması ve 

değerli bilgilerini bize aktarmaları ve bizimde bu bilgileri diğer yaban hayatı ilgililerine aktarmamız 

içinde güzel bir vesile. Ne de olsa bilmek güzel, bildiğini aktarmak daha güzel. Ayrıca, bu tür 

eğitimlere katılmanın kendini geliştirmek bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizlere 

hem bildiğimiz konuları pekiştirme hem de bilmediğimiz konuları öğrenme fırsatı sunuyor. Aynı 

zamanda insanın içinde merak da uyandırıyor yani ufkunu açıyor bir nevi. Akademisyenliğe aday biri 

olarak kendi eğitmenlik hayatımda hoca olarak yapıp yapmayacaklarımın da ince bir çizgisini 

oluşturuyor. Kısaca, bu benim ilk eğitimimdi. Ve şu an kesinlikle son olmayacak diyebilirim. Bu ve 

bunun gibi eğitimlerden çok olması dileğiyle... 

Proje süresince, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris OĞURLU, Eğitmenler; Prof. Dr. İbrahim 

ÖZDEMİR, Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU,  Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL, Dr. Öğr. Üyesi Fergan 

KARAER Yardımcı Personel: Uzman Süleyman UYSAL, Uzman Biyolog Ahmet KOCA, Arş. Gör. Ömer 

Taha SÖZGEN, Kürşat BAL, Mevlüt ZENBİLCİ, İsmail DİNÇ’e bizleri bu proje kapsamında verdikleri 

bilgiler ile ayrıca bize eğitim dışında da her konuda yardımcı olan hocalarımıza verdikleri emekler için 

çok teşekkürler. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bizi konaklama sürecince güleryüzü, hizmeti ve her 

türlü imkanı sağlayan Sındırgı Oban Thermal Otel‘ e teşekkür ederim.  

Dilara AKPINAR 

‘TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’ dahilinde gerçekleştirilen ‘Yaban 

Hayatı ekolojisi ve Envanteri Kursu’ için bu projeyi destekleyen TÜBİTAK’A ve proje ekibinde bulunan 

Prof.Dr. İdris Oğurlu hocamız başta olmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL, Araş. Gör. Ömer Taha 

SÖZGEN ve derslerimize giren diğer hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bu eğitimin bana çok büyük 

faydası oldu. Bilmediğim konular hakkında yeni bilgiler öğrendim ve saha çalışmalarıyla daha çok 

pekiştirdim. Bu projede daha çok saha çalışmaları olsa daha da fazla verim alınabilir.  

Umarım gelecek yıllarda da bu proje desteklenir ve daha çok sayıda yüksek lisans, doktora öğrencileri 

bu eğitimden faydalanır. 
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Dilek ARSLAN 

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A kapsamında desteklenen ''Yaban hayatı ekolojisi ve envanterleri teknikleri 

kursuna'' katılmış olmanın verdiği mutluluk ile bu yazıyı kaleme alıyorum. Öncelikle alanında uzman 

değerli hocalarımızın olduğu eğitimde hayvan ve bitki türlerinde uygulamalı ve teorik olarak işlenen 

dersler keyif ve bilgiyi bir arada sunarak kalıcı hale gelmiştir. Farklı disiplinlerden seçilen katılımcı 

profili ile herkese hitap edecek şekilde hazırlanan bu eğitimde olduğum için kendimi çok şanslı 

hissediyorum. Bilimin, eğitimin teorikte değil de yaşayarak, dokunarak, koklayarak, hissederek ezberci 

zihniyetten uzak dolu dolu bir eğitim oldu. Böyle eğitimlerin desteklenerek daha fazla araştırmacı 

öğrenciye ulaşmasını ümit ediyorum. Eğitim saatleri ve sonrasında bizlerle ilgilenerek hiçbir isteğimizi 

geri çevirmeyen, her konuda yardımlarını esirgemeyen, yine çeşitli drama ve etkinliklerle bilgimizi 

kalıcı hale getiren başta yürütücü hocamız Prof. Dr. İdris OĞURLU'ya, Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL'a, 

Eğitmen Hocalarımıza, proje ekibine ve bu projeyi destekleyen TÜBİTAK-BİDEB'e sonsuz 

teşekkürlerimi iletiyorum.  

Son olarak Balıkesir Sındırgı ilçesinde bulunan OBAM Termal Otel Yönetim ve tüm personel ekibine 

ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kaliteli hizmetleri ve lezzetli yemek çeşitlerinin yanında gösterdikleri 

güler yüzlü hizmet ile bize evimizdeki konforu aratmadılar. Böyle güzel eğitimlerin desteklenerek 

artması temennisiyle bir başka eğitimde görüşmek üzere. Sevgi ve doğa ile kalın. 

 Emine Ahsen GÖK 

15-22 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Teknikleri Kursu’nda katılımcı 

olarak bulundum. Lisans eğitimini yaban hayatı üzerine almış bir birey olarak belirtmeliyim ki bir 

haftada gerçekleştirilmiş bir eğitim için oldukça başarılı bir projeydi. Bu tür düzenlenen projeler 

kesinlikle yaban hayatı adına ileriye dönük projelerdir. Gerek bireysel gerek toplumsal olarak 

bilinçlenme adına mutlaka devam etmesi gereken kurslardır. Farklı yerlerden farklı alanlardan 

araştırmaya meraklı, kendini geliştirmeye çalışan aynı zamanda öğrendiklerini çevresine aktarmaya 

çalışan birçok insan bir araya gelmektedir. Düzenlenen etkinlikler, uygulamalar ile bu farklılıklarla fikir 

patlamaları yaşanmakta ve ortaya mükemmel bilgiler sergilenmekte. Derslerde dinlediğimiz 

hocalardan ziyade birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Ortak çalışmalar ile hem kendimize hem de 

diğer üyelere katkıda bulunabiliyoruz. 

İnsan bu tür projelere katılınca öğrenmek için daha da çok iştahlanıyor. Kendimizi geliştirmek ve yeni 

fikirler edinmek adına mutlaka böyle eğitimler devam etmeli. Devam etmeli ki daha çok beyin fırtınası 

olsun daha çok fikir çıksın daha çok bilim insanları bir araya gelsin. Bu projeye katılmama vesile olan 

emeği geçen tüm kurula canı gönülden teşekkür ederim. Umarım başka bir proje de tekrar bir araya 

gelmek ve öğrenmek dileğiyle... 

 

Prof. Dr. İdris OĞURLU, Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR, Doç. Dr. Zeynel Arslan GÜNDOĞDU, Dr. Öğr. 

Üyesi Yasin ÜNAL, Dr. Öğr. Üyesi Fergan KARAER, Öğretim Görevlisi Süleyman UYSAL, Uzman Biyolog 

Ahmet KOCA, Arş. Gör. Ömer Taha SÖZGEN, Orman Müh. Kürşad BAL, Orman Yük. Müh. Mevlüt 

ZENBİLCİ, Orman Müh. İsmail DİNÇ’ e verdikleri bilgiler ve her konuda olan yardımları için 

minnettarım. 

Katkılarından dolayı İstanbul Ticaret Üniversitesi ve bizi konaklama sürecince güler yüzlü, hizmeti ve 

her türlü imkanı sağlayan Sındırgı Obam Termal Otel‘ e aynı zamanda maddi desteklerinden dolayı 

TÜBİTAK’a sonsuz teşekkür ederim. 

 


