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Ahmet Serhat USLU 

Biyolojik çeşitliliği ve çevre sağlığını da 
etkileyen yaban hayatının doğadaki izlerini 
okuyup anlamamızda ayrıca ekolojik denge 
oluşumunda yaban hayatının etkileri ve 
önemini anlamamızı sağlayan her biri kendi 
alanında uzman hocalarımızın bize katkıları 
için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.  
Veteriner hekim Ahmet Serhat USLU 

 

Aygün KÖSE ÇITLAK 

Ülkemizde uygulama yönünden 
üniversitelerde dahi eksik kalmış bir konunun 
bu denli uzman bir ekip tarafından doğa ve 
yaban hayatı sevdirilerek verilen eğitimde 
katılımcı olarak yer aldığım için TÜBİTAK ve 
değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. 
Dahası bu projeyle bu kadar farklı meslek 
gruplarıyla geniş bir kitleye öğrendiklerimizin 
aktarılacağına emin olmakla birlikte iyi ki 
gelmişim diyorum ve nice güzel projelerde 
tekrar karşılaşmak dileğiyle.  

 

Ayşe ATEŞ 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri 
Kursu benim için birçok yeni alanda 
derinleşme kapısını araladı.  Birbirinden 
değerli, donanımlı hocaları tanımak ülkem 
adına umutlarımı yeşertti. Yine bilimsel merakı 
yüksek olan katılımcı arkadaşlarla kurs sürecini 
paylaşmak da çok büyük bir şanstı.  Yepyeni 
bakış acıları ve farkındalıklarla,   zihnen ve 
fikren doyuma ulaşmanın getirdiği ruhsal 
dinginlikle ayrıldım kurstan.  Böyle projelerin 
çoğalarak devam etmesini diler, bu değerli 
projenin yürütücüsü olan Prof. Dr. Idris 
OGURLU'YA ve emek veren tüm hocalarıma 
çok teşekkür ederim. 

 

Dila DAYİ 

Yaban hayatı ve ekolojisinin her yönden 
önemini vurgulayan bize bu konuda alanında 
uzman hocalarımız tarafından farkındalığımızı 
arttıran ve uygulamalı eğitimlerle hem 
hocalarımızın hem de katılımcıların 
tecrübelerini paylaştıran çok verimli bir 
projeydi. TÜBİTAK ve değerli proje ekibine 
sonsuz teşekkürler.        

 

Elif Pınar KUZZU 

Öncelikle böyle bir projede yer almamı 
sağlayan TÜBİTAK’a, değerli proje yürütücü 
Prof. Dr. İdris OĞURLU ve bütün proje ekibine 
çok teşekkür ederim. Benim için çok verimli ve 
eğlenceli bir proje oldu. Çok değerli insanlarla 
tanışıp değeri kat kat olan bilgiler edindim. 
Özellikle projenin işin ehli değerli hocalarımız 
tarafından anlatılması daha bir kıymetli kıldı. 
Uzaklardan gelmeme rağmen iyi ki geldim 
dedim. Planlamalar, ilginiz, yaklaşımınız çok 
güzeldi. Atmosfer çok güzeldi, arkadaşlar da 
bir o kadar dolu dolu ve eğlenceli insanlardı. 
Yaban hayatı ile ilgili bilgi seviyemin ve 
farkındalığımın artmasına destek olduğunuz 
için çok sağolun.  Arazi çalışmaları bir nebze 
daha artırılırsa ve günlere dağıtılırsa daha da 
verimli geçeceğini düşünüyorum. Her şey için 
teşekkürler. 

 

Elif YENİCİ 

Bu kursun bana her yönüyle katkısı olduğuna 
inanıyorum. Konuyla ilgili olarak yeni bilgiler 
ve bu bilgilerin nerede kullanılacağını 
öğrendim. Konuya ilgim olmakla birlikte 
farkındalığımın artması benim için çok büyük 
bir kazanç oldu. Ayrıca eğitimde bize ders 
veren hocalara hepsinin konusuna hâkim bir 
şekilde dikkat dağıtmayarak bilgilendirdikleri 
için teşekkür ederim. Bununla birlikte bu 
eğitimde bulunmamı sağlayan herkese 
teşekkür ederim.  
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Esin KARAMANLI 

Bugüne kadar mesleğim aracılığı ile dolaylı 
yoldan etkileşim halinde olduğum yaban 
hayatı disiplini ile Yaban Hayatı Ekolojisi ve 
Envanter Teknikleri Kursu sayesinde sağlanan 
teorik ve uygulamalı dersler aracılığıyla 
doğrudan tanışma fırsatım oldu. Eğitim süresi 
boyunca faklı meslek gruplarındaki katılımcı ve 
eğitmenlerin yaban hayatına ilişkin 
paylaşımları akademik çalışmalarımda farklılık 
yaratacak birçok konuda farkındalık 
kazanmamı sağladı. Süreci destekleyen, 
düzenleyen ve emekçisi olan tüm kişi, kurum 
ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

 

Havva GÜNDOĞDU 

Öncelikle her biri ülkemin güzel bir köşesinden 
gelen hatta sınırları aşıp eğitime katılan yaban 
hayatına ilgili katılımcı arkadaşları bir araya 
getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaban 
hayatına katkıları ile bildiğim birbirinden 
değerli hocalarımızı dinleme fırsatı 
bulduğumuz, her anı titizlikle oluşturulmuş 
program boyunca yaban hayatı konuşmak, 
yeni fikirler oluşturmak çok keyifliydi. Proje 
teknik ekibinin tüm emeğini takdir eder gülen 
yüzleri ve pozitif yaklaşımları için ayrıca 
teşekkür ederim.  

 

Meryem DEMİRCİ 

Öncelikle eğitimi düzenleyen, katkı sağlayan 
herkese teşekkür ederim. Kursa bir 
arkadaşımın önerisiyle başvuru yapmıştım ve 
bana yarar sağlayacağından hatta ilgimi 
çekeceğinden bile emin değildim. Sadece 
yaban hayatına ilgim vardı ve daha çok şey 
öğrenmek istiyordum. İlk gün katılımcılar 
mesleklerinden bahsederken eğitime gelmiş 
olmanın yanlış bir fikir olduğunu düşündüm. 
Ama günler geçtikçe kafamdaki her şey değişti. 
Eğitim beklentilerimin çok üstündeydi. Eğitime 
gelen alanındaki uzman kişiler, proje 
yöneticileri, teknik ekip kısacası her şey 
harikaydı. Yaban hayatına olan ilgim iyice arttı. 

Hatta mesleğimi sorgulamaya başladığımı itiraf 
etmeliyim. Bu kurstan sonra hem ben hem de 
öğrencilerim doğaya daha dikkatli ve sevgi 
dolu bakacağız. Eğitimden döner dönmez tüm 
öğretmenler odası ve öğrencilerimle 
deneyimlerimi paylaştım. Herkes ilgiyle 
dinledi. Öğrencilerimde doğaya, canlılara karşı 
ufak da olsa bir farkındalık yaratabilmiş olmam 
bu eğitimin en büyük kazanımıdır benim için. 
Tekrar teşekkürler  

 

Murat ÇAVUŞOĞLU 

Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 25 Kasım ve 02 
Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Yaban Hayatı 
Ekolojisi Ve Envanterler Teknikleri Kursu’nda 
kursiyer olarak katılmak benim için büyük bir 
mutluluk oldu. Öncelikle TÜBİTAK’a böyle 
faydalı projelere destek verdiği için ve İstanbul 
Ticaret Üniversitesi’ne katkılarından dolayı 
teşekkürlerimi sunarım. Kurs sayesinde yeni 
akademik hocalar, yeni arkadaşlar tanımış 
oldum. Bu konu hakkında çalışan hocalarla 
tanışma fırsatım oldu onlardan birçok bilgi 
aldım. Bir haftalık eğitim süresi ders içeriği ve 
hocaların bilgisi sayesinde verimli ve güzel 
geçti. Ayrıca yapılan arazi çalışmaları teorik 
olarak öğrenilen bilgilerin uygulanması 
açısından son derece faydalı oldu. 
Başlangıçtan sona kadar çok güzel ve sıcak bir 
dostluklar oluştu.  Bu projeyi hayata geçiren, 
Proje Koordinatörü olan Sayın Prof. Dr. İdris 
OĞURLU hocama ve proje başından sonuna 
kadar projenin hedefe uygun yürütülmesi 
konusunda büyük emekler harcayan Sayın Dr. 
Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL ve ekibine teşekkür 
ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgi ve 
saygılarımla. 

 



 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 
 

Katılımcı izlenimleri 

 
Murat TUNCAR 

Türkiye’nin en önemli zenginliği olan 
biyoçeşitliligin korunması ve farkındalık 
oluşturması açısından çok önemli bir etkinlik, 
etkinliği düzenleyen hocalarımıza etkinlik 
boyunca bize yardımcı olan personele çok 
teşekkür ederim. Ülkemizde bu tarz doğa 
sevgisi aşılayan etkinliklerin artması dileğiyle 

 

Nihat Can BOZKURT 

Bu eğitim sayesinden sürekli bahsettiğimiz 
fakat bir türlü öğrenemediğimiz Ülkemizin 
biyoçeşitliliği başta olmak üzere birçok konuda 
kazanımlarda bulundum. Ekolojik değerleri ve 
tanımları özümsedim, doğanın işleyişi yaban 
hayatının aktif korunması hakkında ileri 
dereceli yöntemler öğrendim. Sadece teorik 
değil uygulama eğitimlerinde araziye çıkıp 
pratiğimi geliştirdim ve değerli hocalarımın 
uygulama sırasında iştirakleri ile kültürümü 
zenginleştirdim. Sadece bilgi almakla 
kalmadım, yeni insanlarla tanıştım, yeni fikirler 
ürettim ve geceleri uzun uzadıya bilimsel 
tartışmalarla zihnimizin sınırlarını zorladığımız 
süreçler yaşadım. 

Harika bir deneyim ve eğitim katkısını içeren 
bu bilgi şöleni için bilimsel tecrübelerini 
çekinmeden aktaran tüm hocalara, TUBİTAK’a, 
teknik görevli tüm arkadaşlara ve bu kursun 
fikir babası konumundaki Sayın İdris Hoca’ma 
saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. İnşallah 
bu tarz projeler devam eder ve ekibe 
tekrardan bizleri kabul ederler. 

                                                                                                           

Nilüfer LAFCI 

Değerli hocalarım ve proje yürütücü ekibi, 
Okulumdan aldığım bir haftalık izinle geldiğim 
eğitim boyunca iyi ki gelmişim ve buradayım 
dedim hep. Döndüğümde öğrencilerim ve 
öğretmen arkadaşlarım eğitim ile ilgili sorular 
sordular. Yaban Hayatına bakış açım ve 
farkındalığım bu eğitimle daha da arttı. 
Öğrencilerimle bu projede öğrendiklerimle 
yeni gözlem etkinlikleri yapmayı şimdiden 

planlamaya başladım. Çok farklı meslek 
gruplarını bu eğitimde buluşturup, her 
araştırmacının sorusuna cevap verebilen bir 
eğitim gerçekleştirdiniz. Teşekkürler.   

 

Ömer DİLEK 

Yaban hayatı ve envanter teknikleri 
konusunda alanda önde gelen isimlerden 
oluşan eğitmenler doğrudan kendi alanım 
olmasa da birçok konuda derinlemesine bilgi 
edinmemi sağladı. Seçilen katılımcıların farklı 
alanlardan olması da kursu zenginleştiren 
farklı bir durumdu. Farklı alanlardan 
katılımcılar olduğu için eğitimin bazı teorik 
kısımları revize edilebilir diye düşünüyorum. 
Daha çok uygulama ağırlıklı bir eğitimin daha 
fazla bilgi verici ve katılımcıların ilgisini 
çekeceği kanaatindeyim. Proje uygulama 
ekibine, TÜBİTAK’a ve İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’ne bizi bu güzel ortamda, kıymetli 
hocalarımızla buluşturdukları için teşekkür 
ediyorum. 

 

Ömür ÖZKAN 

Yaban hayatı ve envanter teknikleri ana başlığı 
altında ekolojik ve sistematik 
değerlendirmeler, doğal hayatın temeli 
oluşturan canlı popülasyonlarının 
dinamiklerini hem teorik hem de pratik alanda 
ele almak, bizler gibi doğa bilimi çalışanların 
yanı sıra birçok farklı meslek grubu için çok 
faydalı olduğunu ve olacağını düşünüyorum. 
Proje yürütücüsü başta olmak üzere, her biri 
alanında uzman değerli hocalarımıza, teknik 
ekibe ve emeği geçen herkese teşekkürler. 
Gelecek projelerde birlikte olmak dileği ile. 
 

Sadık UYGUN 

Ülkemizin doğal zenginliği olan bitki ve hayvan 
yaşamıyla ilgili bize bilgilerini ve tecrübelerini 
aktaran başta değerli proje yürütücümüz 
Prof.Dr. İdris OĞURLU’ya, Değerli Hocalarımıza 
ve bu projede biz katılımcıların rahatlığı için 
kendi rahatlıklarından ödün veren 
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arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun 
gibi bilimsel çalışmaların artması dileğiyle iyi 
çalışmalar dilerim. 

 

Saniye PERÇİN 

İdris hocamızın önderliğinde, kaliteli bir 
kadroyla oluşturulmuş bir kurstu. Ekibin ilgi ve 
alakası özellikle Dilek hocamızın her 
katılımcıyla ayrı ayrı ilgilenmesi çok hoştu. 
Yaban hayatı hakkında 1 hafta gibi kısa bir 
sürede verilebilecek en kaliteli kurs diyebilirim. 
Her şey için teşekkürler... 

 

Selin GÜLEÇ 

Farklı disiplinlerden meslek gruplarını doğada 
buluşturma fırsatını yarattığınız için çok 
teşekkür ederim. Alanında uzman 
hocalarımızdan yaban hayatı ve envanteri 
teknikleri konusunda çok fazla bilgi alarak 
faydalandık. Doğada bulunan yaban 
hayvanlarını öğrenmek, yaşadıkları ortamlara 
tanıklık etmek çok bilgi verici ve keyifliydi. 
Bizleri bu alanda bir araya getiren TÜBİTAK’a, 
bu projeye öncülük eden proje yürütücüsü, 
koordinatörü, ders veren uzman hocalarımıza, 
eğitim boyunca bizimle ilgilenen Dilek Arslan’a 
ve diğer tüm ekip hocalarıma çok teşekkür 

ederim. Başka projelerde tekrar karşılaşmak 
dileğiyle sevgiler.                                                                                                                                                          

 

Şeyma YİĞİT 

Bu eğitim sayesinde farklı meslek disiplinleri 
ile bir araya gelmek beni onurlandırdı. Çünkü 
odak noktası olan aynı konuya çok farklı 
yorumlar getirilmesi bana başka çalışmalara da 
yönlenebileceğim hakkında bilgi verdi. Bilhassa 
yapılan arazi çalışmaları kendi mesleğimde 
kullanacağım birçok terminolojiyi ve 
uygulamayı hayatıma soktu. Ayrıca Dilek 
hanım başta olmak üzere proje ekibinin sınırsız 
ilgisi ve her sorumuza bıkmadan cevap 
verebilmeleri şahsım adına çok sevindirdi. Bu 
nedenle tüm hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım bu kaliteli eğitimden dolayı.  

 

Tuğrul Çağrı GÜL 

Yaban hayatı ve ekoloji adına verimli bir 
eğitimdi. Doğa ve hayvanlara merakı olan bilim 
insanları için farklı bakış açıları ve yeni 
insanlarla tanışma fırsatı sağladı. Bilimsel 
sohbet ve arkadaşlık ortamı oluşturarak 
gelecek araştırmalar için fikir alışverişi sağladı. 
Eğitimin proje aşamasından başlayarak teorik 
ve uygulama eğitimlerinde emeği gecen tüm 
akademisyenlere teşekkür ederim.  

 

  

 


