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Seyran KARADEMİR-Çorum 

Fen Bilimleri alanında lisansımı tamamlayıp 

ardından yine aynı alanda yüksek lisans yapmaya 

başladım ve hala devam ediyorum. Yaban Hayatı 

Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu'na 

katılmaktaki ilk amacım farklı disiplinlerden 

akademisyenler ve arkadaşlar ile tanışıp, ileride 

yapacağım çalışmalarda bana yön vermesi adına 

farkındalık oluşturmaktı. Kursun başlangıcında 

aldığım eğitimlerde konu ile ilgili pek bir fikrim 

olmamasına rağmen eğitmenlerin alanlarındaki 

uzmanlığı ve bize aktarmaya çalıştıkları her bilgi 

bende farklı bir bakış açısı oluşturdu. Derslerde 

işlenen konuların arazide uygulamasını 

yaptığımızda, aslında tüm bu öğrendiklerimizin, 

günlük hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip 

olduğunu ve benim bunların farkında olmadığımı 

gördüm. Bursa'ya giderken de etrafımı, doğayı 

izledim ama eğitimden dönerken bitki çeşitliliğine 

baktığımı, kuşları saymaya çalıştığımı bir tane de 

olsa yaban hayvanı görmek için gözümü yoldan 

ayırmadığımı fark ettim. İlerde bu alanda çalışma 

yapacak olmasam da (ki yapmak çok isterim) 

öğrencilerime bende oluşan farkındalığı aşılamak 

için öğrendiklerimi aktaracağım.  

Tüm bunların yanında böyle içimize kapandığımız 

bir dönemde insanlarla sosyalleşerek değişik 

tecrübeler edinmemizi ve onların bilgilerinden, 

uzmanlıklarından faydalanmamızı sağladıkları için 

proje yürütücülüğünü yapan bütün hocalarıma çok 

teşekkür ediyorum. Sonuna kadar desteklenmeyi 

hak eden ve devamının gelmesi gereken bir proje 

olmuş.  

Eğitimin başından sonuna kadar bizlere ilgili ve 

hoşgörülü davranan, katılımcılarının faydasını 

gözeten hocalarımıza Projeyi yürüten İstanbul 

Ticaret Üniversitesine ve Mali destek sağlayan 

TÜBİTAK’a tekrar teşekkür ederim. 

Hakan YAVUZ –Mersin 

İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde akademik 

olarak çok yararlı bir kurs oldu. Kursun etkisinin 

artması katılımcıların birbirlerinin deneyim ve 

bilgilerinden yararlanması amacıyla drama 

etkinlikleri ile tanışma ve kaynaşma faaliyetleri de 

gerçekleştirilebilirdi. Bizlere bu eğitim fırsatını 

sağladıkları için proje ekibi başta olmak üzere 

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK’a çok 

teşekkürler. 

Semiha YAVUZ-Mersin 

Katıldığım eğitim yaban hayatı ve bitkiler üzerine 

birçok bilgi öğrenmeme vesile oldu ve bunu 

insanlara aktaracak olmak beni heyecanlandırıyor. 

Özellikle kuş bilimi daha çok ilgimi çektiği için bu 

dersi alırken daha çok keyif aldım araziye çıkıp kuş 

gözlemlemek de dersin en büyük artısıydı. Bitkiler 

üzerine olan derslerimiz de çok verimliydi ve büyük 

bir dikkatle dinledim. Doğadan örnekler toplayıp 

uygulama yapmak daha öğretici ve kalıcı bilgi 

sağladı. Eğitim genel olarak güzeldi ama uygulama 

olarak daha çok arazi yapmamız daha faydalı 

olurdu diye düşünmekteyim. Proje ekibi başta 

olmak üzere İstanbul Ticaret Üniversitesi ve 

TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürler. 

Mehmet Mahir KARATAŞ-Manisa 

Böyle bir projeye katıldığım için çok mutlu oldum. 

Ve bu eğitimde edindiğim bilgiler gelecekte 

yapmayı planladığım çalışmalar için farklı bir bakış 

açısı oluşturdu. Ve tüm arkadaşlarıma da tavsiye 

edeceğim. Projeyi yürüten İstanbul Ticaret 

Üniversitesine ve Mali destek sağlayan TÜBİTAK’a 

tekrar teşekkür ederim. 
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Erdinç Erdem BAKKAL-Şırnak 

Doğanın içinde çok fazla miktarda bulunup az bilgi 

sahibi olan biri olarak eğlenceli şekilde çok anlamlı 

bilgiler kazandım. Özellikle türler arası ince 

detayları öğrenmek beni çok heyecanlandırdı. Bu 

bilgileri öğrencilerime götürmek ve uygulayabilme 

için sabırsızlanıyorum. Bizlere bu eğitim fırsatını 

sağladıkları için proje ekibi başta olmak üzere 

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK’a çok 

teşekkürler. 

Hilal KOTAN-Hatay 

Katılmış olduğum TÜBİTAK "Yaban Hayatı Ekolojisi 

ve Envanter Teknikleri Kursu” birçok konuda yeni 

bilgiler edindim. Dikkat edilmesi gereken zamanlar 

türler hakkında güzel içeriklere sahip olan bu 

eğitimin devamının olmasını isterim mutlaka bu 

alanda çalışma yapanlarda bu eğitimlerden 

faydalanmalılar. Eğitim sürecinde her türlü 

sorularımıza cevaplar aldık. İsteklerimize önem 

verildi. Projenin ışığından faydalanarak arkadaşlarla 

E-twinning projesi hazırladık. 

Proje ekibine teşekkür ederim böyle bir eğitimde 

olduğum için çok şanslıyım birçok konuda 

aydınlandım fikir oluştu. Ayrıca projeyi yürüten 

İstanbul Ticaret Üniversitesine ve Mali destek 

sağlayan TÜBİTAK’a tekrar teşekkür ederim. 

Sevda BİLGİ-Şırnak 

Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Proje 

ekibin sıcak samimi karşılamaları bizlerle 

ilgilenmeleri çok güzeldi. Projenin bilgi deryasında 

bizlere ışık olması ve de bu bilinmeyen bilgilerin 

bilinmezliğinin çözülmesinde öncülük eden değerli 

hocalarım ile birlikte birçok bilgi edindim. Bu 

bilgilerle öğrencilerimin eğitiminde yeni bir bilgi 

yelpazesi olacak. Eğitimde bilmediğim birçok 

bilginin var olduğunu gördüm. Eğitimde hem 

uygulamalı hem de teorik bilgi edinmek güzel oldu. 

Yabani hayatı ekolojisini ve de envanter teknikleri 

öğrenmiş olduk. Doğada bulunan bir hayvanın bir 

bitkinin yaşam koşullarını mücadelesini ve de doğal 

varoluşuyla doğanın döngüsünü sağladığını gördük. 

Bizler gibi birçok insanın faydalanmak için projenin 

devamlı olmasını isterim. Proje ekibine çok 

teşekkür ederim. Bizler için dolu dolu anlamlı güzel 

bir eğitim oldu. Projeyi yürüten İstanbul Ticaret 

Üniversitesine ve Mali destek sağlayan TÜBİTAK’a 

tekrar teşekkür ederim. 

Zennure ABDUSSELAM-Giresun 

Bu projenin; Yaban hayatına ilgi duyan bireylere bu 

alandaki bilgilerini artırma, yaban hayatının 

önemini kavrama, bu hayatın dünyamız üzerindeki 

etkisinin farkına varma ve alanda yapılan 

çalışmaları bilimsel bir çatı altında edinmeleri için 

bir fırsat sunduğunu düşünüyorum. Bizlere bu 

fırsatı veren TÜBİTAK’a ve projede görevli olan tüm 

hocalarımıza, ekibe çözüm odaklı bir yaklaşımla bu 

eğitimi almamızı sağladıkları için çok teşekkür 

ederim. 

Necati ÖZCAN-İzmir 

Katılım sağladığım Yaban Hayatı Ekolojisi ve 

Envanter Teknikleri Kursu, insanların disiplinler 

arası öğrenmesi ve faydalanması gereken birçok 

değerli bilgiyi öğrenmemi sağlayan çok iyi bir 

eğitim oldu. Programın içeriği düzenleme ekibi 

tarafından profesyonelce birbirini destekler 

nitelikte hazırlanmış, konuşmacılar titizlikle 

seçilmişti. Farklı illerden gelen farklı çalışma 

alanlarından kursa katılan birbirinden değerli 

katılımcılarla çalışma alanlarımız adına birbirimize 

birçok katkı sunduk, dostluklar edindik. Böylesine 

faydalı bir projeyi desteklediği için TÜBİTAK'a, 

değerli proje yöneticilerine ve birikimlerini bizimle 

paylaşan hocalarımıza sonsuz teşekkürler...  

Uğur GÜMÜŞ-İstanbul 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri 

Kursu’nda özetle, Orman (Geniş Yapraklı, İğne 

Yapraklı), Otlak, Sulak Alan, Kıyı, Dağ 

ekosistemlerine dair bilgi edinme, bildiklerimizi 

pekiştirme fırsatı bulduk; yaban hayatı ile ilgili 

temel kavram, uygulama ve teknikler üzerine 

alanında uzman hocalarımızı dinleyerek özellikle 

doğa konusunda ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm 
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bütüncül yaklaşıma sahip projeler geliştirme 

ufkuna sahip olduk. Başta Proje Yürütücüsü Sn. 

Prof. Dr. İdris OĞURLU olmak üzere projeye emek 

veren tüm akademisyenlere, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi ve TÜBİTAK’a bize bu ortamı 

sağladıkları için sonsuz teşekkürler. 

Mahmut TUĞLUER-Kahramanmaraş 

15-21 Şubat 2021 tarihlerinde İnegöl Oylat’ta 

düzenlenen “Yaban hayatı ekoloji ve envanter 

teknikleri kursu”na katıldım. Bu projenin 

gerçekleşmesinde katkıları bulunan TÜBİTAK ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne teşekkür ederim. 

Ayrıca proje yürütücüsü ve eğitmenlerine 

katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. 

Bu etkinlik sayesinde yaban hayatına farklı bir bakış 

açısıyla bakmaya başladım. Kursta elde ettiğim 

bilgileri ileriki çalışmalarımda ve çevremde 

kullanacağımı düşünüyorum. Bu tür etkinliklerin sık 

sık düzenlenmesinin ülkemize ve insanlığa faydalı 

olacağını düşünüyorum. Saygılarımla... 

Mert ÇAKIR-Isparta 

15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Oylat’ta 

gerçekleştirilen “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter 

Teknikleri Kursu’na katılmaktan büyük mutluluk 

duydum. Öncelikle TÜBİTAK’a, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi’ne ve yürütücü ve eğitmen hocalarıma 

teşekkür ederim. Bitkiler ile çalışan genç bir 

araştırmacı olarak fauna hakkında da bilgi sahibi 

oldum. Burada öğrendiğim envanter tekniklerinin 

akademik çalışmalarıma büyük faydası olacağına 

inancım tam. Ayrıca katılımcı hocalarımla eğitim 

boyunca çeşitli fikir alışverişlerinde, tartışmalarda 

ve geleceğe yönelik işbirliği planlamalarında 

bulunduk. Bu tarz projelerin, etkinliklerin, kursların 

çoğalarak devam etmesini ve şahsımın bu 

etkinliklerde yer almasını umar, kursa katkı koyan 

tüm kurum, kuruluş ve kişilere saygılarımı sunarım. 

Kemal KAYATÜRK-Ardahan 

Tabiatın kötü bir sürprizi ile İnegöl terminaline 

vardığımızda rahatlıkla yarım metre kar yağmıştı. 

Beklenmedik kar ulaşımı olumsuz etkilemiş, soğuk 

hava moralimizi bozmuştu. Planlanandan iki saat 

kadar gecikerek otele vardık. Çantayı otele odaya 

atar atmaz toplantı salonuna hızla çıktım. Proje 

ekibi ve o muhteşem gülümsemeleri ile üşüme, kar, 

moral bozukluğu bir anda kayboldu. Göz ucu ile 

masalardaki katılımcılara göz atınca herkesin 

çoktan tanışıp kaynaştığını anladım. Çay arasında 

grubun ne kadar renkli ve sıcakkanlı olduğunu 

anladım.  

Bu projede beni en çok mutlu eden şey eğitimci 

hocaların alanlarında oldukça yetkin kişiler 

olmasıydı. Kesinlikle bir biyolog olarak bende çok 

farklı iki pencere açtılar. Bundan sonraki akademik 

çalışmalarımı bu iki pencere üzerinden 

ilerleteceğim. Katılımcıların yelpazesi ise oldukça 

güzellik kattı. Veterinerden coğrafyacıya, 

edebiyatçıdan fen bilgisi öğretmenine oldukça 

farklı ve zengin bir yelpaze vardı. Çay araları ve 

akşam şömine başı sohbetleri anlatılmaz 

paylaşımlar ve sohbetlerle renklendi. 

Tabiki saha çalışmaları yağan kar ve zorlu arazi bize 

engel olamadı. Herhalde yaz günü kuru bir arazide 

olsaydık bu yürüyüş ve çalışmalar bu kadar keyifli 

olmazdı. İşin güzeli tüm olumsuzluklara rağmen 

arazi çalışmalarında hiçbir olumsuzluk yaşanmadı 

ve kimse en ufak bir zarar görmeden dönüldü (ara 

sıra birden başlayan kartopu yağmurları hariç) 

Bunda en büyük pay en önden karı en doğru 

yerden yararak iz açan hocalarla en arkada grubu 

toparlayan Ahmet KOCA’nındı. Otelin konumu ve 

imkanları, personelin her konuda yardımcı olmaya 

çalışması, istediğimiz her şeyin fazlası ile yapılması 

eğitimimize güzellik kattı. Başından sonuna kadar 

çok iyi planlanmış, akademik ve eğitsel olarak içi 

çok iyi doldurulmuş güzel bir hafta geçirdik. Hayat 

boyu sürecek dostlular kurduk. Bireysel olarak 

söyleyecek olursam RİPERİAN ALAN diye bir 

pencere açıldı bana (Bunun için Akif Keten Hocaya 

sonsuz teşekkürler). Sonuç olarak neşe ile 
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başladığımız güzel ve dolu dolu bir haftayı yine 

neşe ile bitirdik. Emeği geçen proje ekibine, projeyi 

yürüten İstanbul Ticaret Üniversitesine ve Mali 

destek sağlayan TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürler. 

Ahmet Furkan İMAMOĞLU-Bursa 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

sayesinde çok değerli hocalarla tanışma fırsatı 

yakaladım. Hocalarımızla sadece derste değil 

derslerden sonrada samimi sohbetlerimiz oldu. 1 

hafta boyunca bizlere değerli bilgilerini aktardılar 

bu güzel projeye vesile olan herkese teşekkür 

ederim. Bu ve bunun gibi projelerin çok faydalı 

olduğunu düşünüyorum ve artmasını umut ederim. 

Başta Proje Yürütücüsü Sn. Prof. Dr. İdris OĞURLU 

olmak üzere projeye emek veren tüm 

akademisyenlere, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve 

TÜBİTAK’a bize bu ortamı sağladıkları için sonsuz 

teşekkürler. 

Kevser ERDOĞAN-Samsun 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

unutmayacağım projelerden birisi. Proje için 

eğitimcilerimize,  yöneticilerimize, TÜBİTAK ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne çok teşekkür 

ederim. Teorik ve uygulama dersleri ile farklı bir 

alanda bilgi edinmemi sağladı. Farkında olmadığım, 

bilmediğim konular hakkında çeşitli bakış açıları 

kazandım. Ayrıca farklı alanlarda çalışan 

araştırmacıların bu tarz projelerde bir araya 

gelmesi çok güzel. Birbirimizden de bilmediğimiz 

şeyler öğrenmeye imkan sağladı bu proje. Her şey 

için teşekkürler. 

Zübeyde ÖZER-Ankara 

Eğitime çok yoğun bir kar yağışı altında ulaşım 

zorlukları yaşayarak gitmeme rağmen en ufak bir 

pişmanlık yaşamadım. Proje ekibinin daha önce 

yürütmüş olduğu projelerden edindiğim bilgiler, 

yorumlar ve fotoğraflar bende büyük bir beklenti 

oluşturmuştu. Tüm olumsuz iklim koşullarını 

alternatife çeviren profesyonel ekip ve hocalarımız 

sayesinde beklentimin de üstünde hem eğlenceli 

hem öğretici dolu dolu bir yedi gün geçirdik. Tüm 

proje ekibine, TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret 

Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. 

Burçin ERDOĞAN-Adana 

Katılmış olduğum projede proje yöneticileri gayet 

ilgiliydi. Fakat hava şartlarından dolayı uygulama 

Derslerini çok fazla gerçekleştiremedik. Kaldığımız 

Otel yaban hayati açısından uygun bir doğanın 

içinde olsa da kar yağışından dolayı yaban hayatını 

yakından tanıma fırsatı çok olmadı. Verilen 

eğitimlerde teknik olan kısımların envanter ile 

(fotokopi kitapçık gibi) desteklenmesini beklerdim. 

Kendi alanında uzman kişilerden bilgi almak kendi 

branşım açısından çok verimli oldu. Emeği geçen 

herkese, projeyi yürüten İstanbul Ticaret 

Üniversitesine ve TÜBİTAK’a her şey için teşekkür 

ederim. 

Bahar FATMAOĞULLARI - Kahramanmaraş 

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

projesi ile İnsanların doğadan ne kadar koptuklarını 

ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ne kadar 

müdahale ettiğimizi öğrendik. Sadece belgesel 

ortamında yaban hayatını tanımaya çalıştığımız bu 

dönemde böyle bir projede bulunmak bu konuda 

eksiklerimizi görmemize neden oldu. Aynı zamanda 

aynı konulara ilgi duyan arkadaşlarımızla aynı 

ortamda bulunmak bu projenin daha da keyifli 

olmasına neden oldu. Bu konuda alanında çok iyi 

olan hocalarımızdan öğrendiklerimizin arazide 

kısmen de olsa uygulamalarını yapmamız da çok 

keyifli bir uygulama oldu. 

Bize sunulan bu imkanlardan ve yeni tanıştığımız 

hocalarımız ve arkadaşlarımızdan dolayı bu projede 

katkı sunan herkese, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

ve TÜBİTAK’a çok teşekkür ediyorum. Umarım 

başka bir projede hocalarımız ve arkadaşlarımızla 

karşılaşmak ümidiyle. 
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Gülen FATMAOĞULLARI - Hatay 

Yaban hayatı ve envanter teknikleri kursu benim 

için piyangodan çıkmış gibi bir kurstu. Sürekli 

doğada kamp yapmayı seven biri olarak yaban 

hayatına aşina olduğumu düşünüyordum fakat bu 

kursa katıldıktan sonra pek bir şey bilmediğimi fark 

ettim. Çok keyif alarak öğrendiğim değerli bilgileri 

doğa yaşamımda farkındalığım artmış bir şekilde 

kullanabileceğim ve yakınımdakilerle paylaşıp 

tartışa bileceğim için kendimi çok şanslı 

hissediyorum. 

Daha çok bu tarz eğitici - öğretici kurslara katılarak 

bu alanlarda çalışma yetkinliğine ulaşmak isterim. 

Hava koşullarından dolayı kısıtlı saha çalışmaları 

olmasına rağmen teorik bilgiyi sahada görerek 

hissederek öğrendiğimiz için daha kalıcı olduğunu 

düşünüyorum. 

Değerli katkılarından dolayı tüm hocalarıma 

katılımcı arkadaşlarıma, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi ve TÜBİTAK’a teşekkür ederim. Bu gibi 

eğitimlerin artırılarak daha çok insana ulaşılmasını 

temenni ederim kendi payıma düşeni 

öğrencilerime ve çevreme aktararak 

(öğrendiklerimi ve deneyimlerimi) yerine getirmeyi 

kendime bir borç bilirim. 

Ömer Taha SÖZGEN – İstanbul 

Katılımcısı olduğum Yaban Hayatı Ekolojisi ve 

Envanter Teknikleri Kursu, hem çalışma alanımdaki 

konuların anlatılması hem de katılımcı ve 

eğitmenlerle ilgi duyduğumuz, çalıştığımız konular 

hakkında konuşmak, tartışmak, soru sormak gibi 

faydaları bulunması sebepleriyle harika bir eğitim 

projesidir. 7 gün boyunca aynı otelde bu insanlarla 

bir arada kalmak büyük bir fırsattır. Ayrıca 

konakladığımız otelin tabiatın içinde olması, bize 

özel bir salonu bulunması ve diğer konfor 

imkanlarına sahip olması bu projenin ekstra güzel 

yanlarını teşkil etmektedir.  

Eğitmenler, alanlarında uzman kişiler olup hepsi 

önceden hazır sunumlarla gelmiş ve konularını 

detaylı olarak anlatabilmişlerdir. Projede emeği 

geçen herkese ve destekleyen kuruluşlar olan 

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve TÜBİTAK’a 

teşekkürü bir borç bilirim. 

 

 

 

 

 


