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Ali TELLİ 

Katılmış olduğum TÜBİTAK "Yaban Hayatı Ekolojisi 

ve Envanter Teknikleri Kursu” nda birçok konuda 

yeni bilgiler edinme fırsatı buldum. Halen KDPÜ de 

akademisyen olarak görev yapmaktayım.  

Üniversitemde Orman Yangınları, Doğada Arama ve 

Kurtarma, Afet yönetimi vb. derslerini 

yürütmekteyim. 

Bu projeden edindiğim bilgiler ışığında “KÜTAHYA 

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NDE AVCILIK VE 

YABAN HAYATI ÖNLİSANS PROGRAMININ AÇILMASI 

İLE İLGİLİ RAPOR “hazırlayıp üniversitemde 

yönetimine sundum.  

Kurs süresince bizlere yakın ilgi ve alakası için başta 

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris OĞURLU 

ve Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal olmak üzere projede 

görev alan bütün hocalarıma ve 

misafirperverliklerinden dolayı da OBAM TERMAL 

otele teşekkür ederim.  

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 

kapsamında TÜBİTAK-BİDEB’ in nakdi desteği ile 

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 

yürütülmekte olan projelerin gerek Akademik ve 

gerekse toplumsal faydasının büyük olduğunu ve 

devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.  Başka bir 

etkinlikte görüşmek ümidiyle. 

OSMAN NURİ ALKAN 

Ekim ayında katılmış olduğum TÜBİTAK-2237-A 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

hakkındaki görüşlerim: 

Projenin içeriğinden başlayacak olursam çok etkili, 

verimli ve bir o kadar da eğlenceli bir kurs oldu. Bu 

proje araştırmacı bir insanın Yaban Hayatı ile ilgili 

bilinmesi gereken hemen her şeyi bünyesinde 

barındırıyor. Eğitimin öncelikli olarak teorik 

devamında uygulamalı olması araştırmacılar için 

oldukça verimli olmasını sağlamaktadır. Arazide bir 

yaban hayvanı gördüğümüzde nasıl davranmamız 

gerektiğinden tutun, sayım teknikleri, envanter 

çalışmaları ve daha fazlası… İnanılmaz sıcak bir aile 

ortamı ile karşılaştım ve bu kursa olan ilgilimin daha 

da artmasına sebep oldu. Öncelikli olarak TÜBİTAK’a 

böylesine güzel projelere bizlerin katılmasını 

sağladığı için teşekkür etmek istiyorum. Proje 

Yürütücüsü Prof. Dr. İdris OĞURLU hocama 

böylesine verimli bir projeyi gerçekleştirdiği için, 

proje eğitmenleri hocalarıma, projede emeği geçen 

bütün eğitmenlere çok teşekkür ediyorum. Bir 

teşekkürü de OBAM TERMAL Otel sahibi ve 

çalışanlara ediyorum. İnanılmaz güzel bir otel. Doğa 

ile iç içe personeller inanılmaz güler yüzlü ve otel 

sahibi tam bir doğa sevdalısı insan. Umarım bu güzel 

projelerin devamı gelir ve araştırmacı arkadaşlar 

katılarak kendilerini geliştirme fırsatını bulurlar… 

Serdal PALTACI  

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A kapsamında desteklenen 

''Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanterleri Teknikleri 

Kursuna'' katıldığım için çok mutlu oldum. Öncelikle 

alanında uzman değerli hocalarımızın olduğu 

eğitimde hayvan ve bitki türlerinde daha önce de 

katılmış olduğum Doğa Eğitimini tamamlayıcı olması 

hasebiyle uygulamalı ve teorik olarak işlenen dersler 

keyif ve bilgiyi bir arada sunarak öğrendiklerimi 

kalıcı hale getirdi. Eğitim yerinin de doğayla iç içe 

olması ve yerleşim yerlerinden uzak olması eğitime 

ayrı bir güzellik kattı. Eğitimde birbirinden farklı 

kişilerle tanıştığım için ayrıca mutluyum. Eğitim 

sonucunda bitkilere hayvanlara ve doğaya bakış 

açımın daha dikkatli sorgulayan irdeleyen bir şekil 

alması benim açımdan güzelliklere sebep oldu. 

Ufkumu genişletti.  Durumlara daha farklı açılardan 

bakmamı sağladı. Sadece teorik değil yaşayarak, 

dokunarak, koklayarak, hissederek ezberci 

zihniyetten uzak ve dolu dolu bir eğitim oldu. Artık 

doğayı daha dikkatli geziyorum. Bilerek gezmek 

insana doğadan daha çok şeyler almasını sağlıyor. 

Böyle eğitimlerin desteklenerek daha fazla 

araştırmacı öğrenciye ulaşmasını ümit ediyorum. 

Eğitim saatleri ve sonrasında bizlerle ilgilenerek 

hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen, her konuda 

yardımlarını esirgemeyen, bilgimizi kalıcı hale 

getiren başta yürütücü hocamız Prof. Dr. İdris 

OĞURLU'ya, Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL'a, Dr. 

Öğr.Uyesi Ahmet KOCA'ya, diğer tüm eğitmen 
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hocalarımıza, proje ekibine ve bu projeyi 

destekleyen TÜBİTAK-BİDEB'e sonsuz 

teşekkürlerimi iletiyorum. Son olarak OBAM Termal 

Otel Yönetim ve tüm personel ekibine ayrıca 

teşekkür etmek istiyorum. Kaliteli hizmetleri ve 

güler yüzlü hizmetleri ile bize evimizdeki konforu 

aratmadılar. Otel personeliyle adeta aile gibi olduk. 

Böyle güzel eğitimlerin devam etmesini temenni 

ediyor, proje ekibine sonraki çalışmalarında 

başarılar diliyorum. 

Emre GECEKUŞU  

Eğitim süresince gerek bizlere aktardıkları bilgilerle 

gerekse yapılan arazi uygulamalarıyla güzel bir 

projeye imza atan tüm hocalarıma, bir haftalık 

eğitim süresince sağladıkları konforla Obam termal 

otele, yaban hayatı ekolojisi üzerine bir bilgi hazinesi 

olduğu kadar eğitim dışında kalan sürede bizlerle 

iletişimde olan Prof. Dr. İdris OĞURLU hocam ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesine ve bu projenin 

hayata geçmesini sağlayan, destekleyen TÜBİTAK'a 

çok teşekkür ediyorum.  

Yapılan eğitim sayesinde kendime yeni bir alanda 

daha bilgi birikimi sağlamama, tezim ve akademik 

çalışmalarım açısından avantajlar sağlamasına vesile 

olan bu projenin bir ferdi olmaktan dolayı çok 

mutluyum. Bu ekiple olacak diğer projelerde 

buluşmak dileğiyle... 

Elif ÜRÜN 

26 Eylül- 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Sındırgı / 

Balıkesir'de katıldığımız Yaban Hayatı Ekolojisi ve 

Envanter Teknikleri kursuna katıldığım için çok 

şanslı ve mutluyum. Kurs sayesinde çok fazla bilgi ile 

donandım. Proje sonrası aldığım bu bilgileri doğa ile 

ilgili anlattığım bütün derslerinde öğrencilerimle 

paylaşıyorum. Hem öğrencilerime hem 

çevremdekilere doğada araştırmacı olmak ne kadar 

mükemmel bir his sürekli anlatıyorum. Ve onları da 

bunu deneyimlemeleri için motive ediyorum. 

Sadece yeni bilgiler öğrenmeyi değil, bilgiye nasıl 

ulaşılacağı hakkında teknikler öğrenme açısından 

bize çok katkısı olan bir kurstu. Bir bütün olarak 

baktığımızda çok yoğun ve çok keyifli geçen bir proje 

oldu benim için. Projenin yürütücülüğünü yapan 

Prof.Dr. İdris OĞURLU ve projede görevli diğer 

eğitmenler bizlere her konuda yardımcı oldular. Bu 

etkinliklerin devamı çok büyük önem arz ediyor. 

Proje yürütücüsü, proje eğitmenleri, TÜBİTAK ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesine aynı zamanda bizi 

ağırlayan Obam Termal Otele gönülden teşekkür 

ederim. 

İlknur SAVAŞ  

Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri kursu 

için öncelikle proje ekibindeki tüm hocalarıma, 

desteklediği için TÜBİTAK’a ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunarım. Oldukça 

verimli geçen bir çalışma oldu. Hocalarımızın 

alanlarındaki bilgi ve deneyimlerinden faydalandık. 

Harika proje ekibi ve katılımcılarla zaman oldukça 

hızlı geçti. Projenin bundan sonrada farklı 

zamanlarda ve farklı katılımcılarla tekrar edilmesini 

dilerim. Konaklama yerimiz olan Obam Termal 

Otel’de oldukça iyi ağırlandık. Sındırgı bölgesinin 

doğal yapısına hayran kaldık.   

İrem AVCI  

Merhaba, doğayı ve hayvanları çok sevdiğim ve 

doğada bulunmaktan doğa ile iç içe olmaktan çok 

mutlu olduğum için bu eğitime başvurdum. Eğitimin 

her anı beklediğimden de dolu geçti. Hocalarımızın 

hepsi çok nazik ve alanlarında çok başarılıydılar. En 

çok mutlu olduğum ve öğrenmekten zevk aldığım 

zamanlar, uygulamaya dönük olan ve arazide 

yaptığımız çalışmalardı. Kör fare yuvası aramaktan 

tutun da fotokapanların arazide kurulumunu 

yaşayarak öğrenmek... Her biri inanılmaz muhteşem 

etkinliklerdi. Bir an ben de keşke Yaban Hayatı 

bölümü okusaydım dedim. TÜBİTAK eğitimi 

anlatılmaz yaşanır. Ben de burada öğrendiklerimi 

öğrencilerimle paylaşarak TÜBİTAK projeleri 

yapmak ve öğrencilerime doğayı sevdirmek 

istiyorum. Bu projenin eğitici içeriğinin yanında çok 

güzel arkadaşlıklar da kazandım. Ekip 

arkadaşlarımdan da çok faydalı içerikler öğrendim. 

Öneri olarak akşam da ışıkla sayım etkinliğine 

katılmak isterdim. Bu projede emeği geçen başta 

İdris hocamıza, Yasin hocamıza, Ahmet hocamıza ve 
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diğer tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, 

bizden desteklerini esirgemeyen Obam termal 

otele, İstanbul Ticaret Üniversitesine ve tüm emeği 

geçenlere de teşekkürü bir borç bilirim. Bu ve 

benzeri projelerin daha da yaygınlaşmasını daha 

fazla katılabilmeyi diliyorum.  

Özellikle öğretmenler, idareciler olarak bu projeye 

gelirken okullarımızdan izin almakta çok zorlandık 

bu konuda da desteklerinizi rica ediyorum. Herkese 

sevgilerimi iletiyor iyi çalışmalar diliyorum. 

Murat YILDIZ  

Böyle güzel bir projeye katılma imkanını bize 

sağladığınız için çok teşekkür ederim. Bu proje 

sayesinde doğaya ve hayata ilişkin farkındalığım 

arttığı için çok mutluyum. Böyle bir proje olmasaydı 

bir yanım hep eksik kalacaktı. Doğayı anlamak, 

hayatı anlamaktır. Bu tarz eğitimlerin daha fazla 

kişiye ulaşması sağlanmalı ve nitelikli araştırmacı ve 

eğitimci yetiştirilmelidir. Doğa eğitimleri sadece 

lisans ve lisansüstü eğitim seviyesinde değil; lise ve 

ortaokul seviyesine de indirilmelidir. Bu sayede 

kendini yetiştirmiş özgüvenli bir nesil gelecektir. 

Sözlerimi sonlandırırken İdris OĞURLU hocama, 

Yasin ÜNAL hocama, projede yer alan diğer çok 

kıymetli hocalarıma, TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesine, Obam Termal Otele çok teşekkür 

ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. 

Tefide KIZILDENİZ 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

projesi ile öncelikle ekolojinin ve yaban hayatının iç 

içe olduğu harika bir lokasyonda eğitim alma imkanı 

sağlandığı için uygulama konusunda oldukça başarılı 

olunduğunu söylemek isterim. Kursa öğrendiğim 

yaban hayvanları, yaban hayvanlarının diğer 

ekolojik faktörlerle etkileşimleri, yaban hayatı 

ekolojisi ve bunların envanter teknikleri ile 

multidisipliner bir yaklaşım yakalama imkanı 

sağladım. Bir ziraat mühendisi olarak yaban 

domuzu, ayı gibi hayvanların gerek bitkisel üretim 

alanlarına gerekse de arıcılık gibi hayvansal üretim 

yapılan alanlarda karşılaşılması, bilinçsiz avcılık ile 

yaban hayatı ekolojisinin bozulmasıyla zirai 

faaliyetlerin etkileşimlerinin direk ve dolaylı etkileri 

ve bu etkilerin negatif sonuçlarının en aza indirmek 

adına yaban hayatını tanıma, yaban ekolojisini ve 

envanter tekniklerini öğrenerek profesyonel 

hayatıma entegre edebilme imkanı buldum. Bu 

bağlamda oldukça faydalı bir kurs olduğuna 

inanıyorum ve öncelikle proje ekibi başta olmak 

üzere proje yürütücüsü, eğitmenleri, TÜBİTAK ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne eğitimdeki emekleri 

ve katılımlarından dolayı, OBAM TERMAL’e ise 

muhteşem lokasyonda, doğal yaşam ile iç içe 

bulunan bu ortamda bizlere eğitim imkânı 

sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Yunus ARZIK  

26 Eylül 02 Ekim 2021 tarikleri arasında düzenlenen 

yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri 

kursuna katılmak gerçekten benim için farklı ve 

güzel bir deneyimdi. Öncelikle bana bu kursa 

katılma fırsatı sunan TUBİTAK ve çok kıymetli 

hocalarıma teşekkür ediyorum. Gerek mesleğim 

gerekse çocukluğumun geçtiği ortam itibari ile 

yaban hayatına fazlaca ilgi duymuş biri olarak bu 

kurs bana çok şey kattı. Veteriner Hekimlikte 

genetik çalışmalara başladıktan sonra yaban 

hayatındaki hayvanların korunması ve yaşamlarının 

sürdürülebilir hale getirilebilmesi için bir şeyler 

yapmak isterken böyle bir kursun düzenlendiğini 

öğrendim. Kursa başvurarak yaban hayatının 

korunması kayıt altına alınması ve iyileştirilmesi 

yönünde politikaların belirlenmesi için kat edilmesi 

gereken birincil ve temel basamağın, yaban hayatı 

hakkında temel eğitim almaktan geçtiğini gördüm. 

Kurs boyunca değerli hocalarımızın yıllarca 

biriktirmiş oldukları kıymetli tecrübeleri, etkin ve 

daima ilgi uyandırıcı ders anlatım teknikleri, araziyi 

tanıma ve öğrenilen teorik bilginin arazide tatbik 

edilerek kalıcı hale getirilmesi kursun kalitesini 

ortaya koymuştur. Yine kurs boyunca katılımcı olan 

değişik meslek gruplarından arkadaşlarla fikir 

alışverişinde bulunmak ve kendi alanlarımızdaki 

farklı disiplinleri ortak bir potada eriterek yaban 

hayatı ekolojisine nasıl katkı sunulabileceğini her 

yönüyle tartışmak çok güzeldi. Kurs boyunca sosyal 
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etkinliklerde kursa ayrı bir güzellik katarak kursu 

alışıla gelmişliğin ötesine taşımıştır.  

Kursun düzenlenmesine ve eğitimci olarak katkı 

veren başta Prof. Dr. İdris OĞURLU, Dr. Öğretim 

Üyesi Yasin ÜNAL, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KOCA 

ve diğer tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu ve 

benzeri projeler ile genç araştırmacıların ilgi ve 

alakalarını bu yöne çekerek uzun vadede yaban 

hayatı ekoloji adına çok faydalı olduklarını bir kez 

daha söylemek istiyorum. Saygılarımla. 

Merve ARZIK 

26 Eylül 02 Ekim 2021 tarikleri arasında Balıkesir 

Sındırgıda düzenlenen yaban hayatı ekolojisi ve 

envanter teknikleri kursuna katılarak yaban 

hayatının nasıl incelendiği ve ne tür yaklaşımların 

kullanıldığını yakından görme fırsatı buldum. Bu 

kursun düzenlenmesine zemin hazırlayan TUBİTAK 

ve düzenlemede emeği geçen tüm hocalarıma çok 

teşekkür ediyorum. Bir elektrik elektronik 

Mühendisi olarak yaban hayatının izlenmesinde 

kullanılan teknolojileri yerinde görmek ve yeni 

teknolojilerin bu alana aktarılabilirliği açısından 

kendi adıma çok faydalı bir kurs olmuştur. Lisans 

dönemim boyunca biyosensörler ve hayvanların 

izlenmesi konusuna hep ilgi duymuş ve bu 

konularda çalışma yapmış olmam bu kursu benim 

için ayrıca özel kılmıştır. Envanter tekniklerinde 

kullanılan fotokapan, GPS gibi teknolojik üstünlük 

sağlayan ekipmanların daha etkin kullanılması ve 

yazılımsal yönden desteklenerek başta ülkemiz 

yaban hayatı ekoloji olmak üzere kullanılabilmesi 

beni heyecanlandırmıştır. Bundan sonraki gerek 

TUBİTAK gerekse diğer kurumlara bu yönde proje 

sunma fikri bende hayat bulmuştur. Bu ve benzeri 

kursların düzenlenerek farklı alanlardan genç bilim 

insanlarının katılımının sağlanması bu alanlarda 

farklı disiplinlerin bir araya getirilerek verimli ve 

etkin projelerin hayata geçmesini sağlayacaktır.  

Bu vesile ile başta sayın hocam Prof. Dr. İdris 

OĞURLU, Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL, Dr. 

Öğretim Üyesi Ahmet KOCA ve diğer tüm 

hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri 

projeler ile bizler gibi genç araştırmacıları 

aydınlatmalarını temenni ediyorum. Son olarak 

sıcak misafirperverliğinden dolayı etkinliğin 

düzenlendiği Obam Termal Otele de teşekkür 

ediyorum.  

Alper TACAR 

Katılımcı olarak içinde bulunduğum Yaban Hayatı ve 

Envanter Teknikleri Kursunda her bireyin öğrenmesi 

gerek şeyleri öğrendim. Sıcak ve samimi bir ortam 

içerisinde bütün hocalarımın sunumları hepsi 

birbirinden keyifli ve eğlenceliydi. Ben bir Moleküler 

Biyolog olmama rağmen doğanın içerisinde 

bulunmaktan ve doğa ile ilgili çeşitli aktiviteler 

yapmaktan bir hayli keyif aldım. Üstelik sunumlar da 

birbirinden güzeldi. Katılan bütün hocalarım benden 

yaşça büyüktü ve bu proje de aslında bana büyük bir 

fırsat oldu. Bu fırsatı bana sunan TÜBİTAK’ a, Prof. 

Dr. İdris Oğurlu’ya, Obam Termal Otel’e teşekkür 

ederim. 

Bedirhan EKER 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde yüksek 

lisans öğrencisiyim. TÜBİTAK 2237-A projesinde 

katılımcı olma fırsatına eriştim.  Dolu dolu ve çok 

öğretici bir eğitimdi. Eğitmenlerimiz bize bir şeyler 

katmak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya 

çalıştılar. Böyle bir projede yer aldığım için kendimi 

çok şanslı hissediyorum. Yaban Hayatı Ekolojisi ve 

Envanter Teknikleri Kursu’nu düzenleyen emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize 

kapılarını açıp misafir eden Obam otele de ayrıca 

teşekkür etmek istiyorum.  Umarım daha birçok 

projeye katılma şansı elde ederim.  Tekrar emeği 

geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Nur Simay KABAKÇI 

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

öğrencisiyim. Bu projeyi sosyal medya üzerinden 

görüp başvurdum. Kendimi yaban hayatı alanında 

geliştirmek istediğimden bu proje sayesinde 

veteriner hekimliğe bakış açım değişti. Bilmediğim 

birçok bilgiyi hocalarım vasıtasıyla edindim. Teorik 

bilgilerim arazi çalışmalarıyla destekleyerek daha 

kalıcı hale geldi. Projede emeği geçen tüm 
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hocalarıma ve katılımcı arkadaşlarıma, aynı 

zamanda Obam Termal Resort Hotel’e teşekkür 

ederim. 

Baran Aksel KESKİN 

Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Fakültesi'nde 

yüksek lisans öğrencisiyim. TÜBİTAK 2237-A 

projesinde bulundum. Hem eğlenceli hem de 

öğretici bir etkinlikti. Yaban Hayatı Ekolojisi Ve 

Envanter Teknikleri Kursu’nu düzenleyen emeği 

geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize 

kapılarını açıp misafir eden Obam otele de 

teşekkürü bir borç bilirim umarım daha birçok 

projeye katılma şansı elde ederim.   

İbrahim UZGUR 

Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu 

Ortaokulunda idarecilik yapmaktayım. TÜBİTAK 

2237-A projesinde bulundum. Eminim burada 

öğrendiklerim sayesinde çok daha eğitici ve 

eğlenceli derslerimiz olacaktır. Burada 

öğrendiklerimi öğrencilerimle paylaşarak ben 

deTÜBİTAK projeleri yapmak istiyorum. Bu projenin 

eğitici içeriğinin yanında çok güzel arkadaşlıklar da 

kazandım. Ekip arkadaşlarımdan da çok faydalı 

içerikler öğrendim. Bütün hocalarımız alanında 

uzmandılar ve bizlere çok nazik davrandılar. 

TÜBİTAK'a böyle güzel bir projeyi desteklediğinden 

dolayı teşekkür ediyorum. Umut ederim ki böyle 

projelerin sayısı artırılır. Tüm eğitmenlerimize ve 

bize kapılarını açan Obam otele teşekkürü bir borç 

bilirim. 

Fatma Ebru PÜSKÜLLÜOĞLU 

Eğitime Osmaniye'den katıldım. Okul öncesi 

öğretmeni ve çocuk edebiyatı yüksek lisans 

öğrencisiyim.  ÇOCUK edebiyatı üzerine resimli 

hikâye kitabı yazıyorum.  Eğitime katılmamdaki 

amacım da zaten bu anlamda yabani hayvanlarla 

evcil hayvanlar arasındaki fark ve benzerlikler 

hakkında bilgi edinmek ve bu bilgiler ışığında bir 

hikâye kitabı oluşturmaktı. Eğitim sürecinde 

amacıma ulaşarak bir hikâye kitabı oluşturdum ve 

bunu paylaşma imkanı buldum.  Bu bağlamda proje 

yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür 

ederim. Bu tarz projelerin süreklilik arz etmesi 

dileğiyle... 

Eylem ÇAKAR  

26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında Balıkesir- 

Sındırgı'da gerçekleşen 'Yaban Hayatı Ekoloji ve 

Envanter Kursu' na katıldım. Bu değerli eğitime 

katılma fırsatı sunan TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesi' ne ve proje koordinatörü Sayın Prof. 

Dr. İdris Oğurlu hocamıza ve teknik ve eğitim 

kısmında yer alan, her an biz katılımcılardan eğitim 

ve tecrübelerini paylaşan ve yardımcı olan 

saygıdeğer diğer hocalarımıza minnettarım. Eğitim 

boyunca farklı branş ve meslekten olan katılımcı 

arkadaşlarımın sıcakkanlı ve alanlarındaki 

farklılıkları eğitim boyunca dost ortamı oluşmasına 

vesile olmuş, aynı zamanda bu eğitimdeki bilgileri 

'disiplinlerarası nasıl uygulayabiliriz' düşüncelerini 

paylaşarak; gelecekte ortaklaşa çalışmalar 

yapabileceğimiz düşüncesini benimsedik. 1 hafta 

boyunca gerek arazi çalışmaları olsun gerekse eğitim 

olsun yaban hayatını yakından tanıyıp hocalarım 

sayesinde bilgiyle donandık. Verdikleri 

emeklerinden dolayı değerli hocalarıma ve kalıcı 

dostluklarını esirgemeyen katılımcı arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. 

 


