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Prof. Dr. İdris OĞURLU koordinatörlüğünde 

TUBITAK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi desteğiyle 

hazırlanan "Yaban Hayatı ve Envanter Teknikleri 

Kursu" projesinde olmaktan dolayı çok mutluyum. 

Proje boyunca hem teorik hem de uygulamalı 

eğitimlerle Yaban Hayatı farkındalığı kazandık. 

Emeği geçen tüm hocalarımıza OBAM ailesine çok 

teşekkür ederim. 

Akın SELLİOĞ – Mersin 

Katıldığım Yaban Hayatı ve Ekokojisi ve Envanter 

Teknikleri Kursu bana çok fazla şey katığını 

düşünüyorum. Bu kursta öğrendiğim bilgilerin 

yüksek lisansımda faydalı olacağını düşünüyorum. 

Bu kurs için İstanbul Ticaret üniversitesi ve TÜBİTAK 

çok teşekkür ederim. 

Asım Can DİNÇ – İstanbul  

YHEKOKURS eğitim projesi bir tohumun toprakla 

buluştuğu an misali.. 

Mesleğini kalbine kalbini mesleğine koymuş değerli 

hocalarımız karahindiba çiçeği misali bilgilerini 

özgürce, cömertce dört bir yana saçtı. 

Kalplerimizde buluşup çoğalan tohumlar şimdi gün 

yüzüne çıkmak için heyecanlı, yaşamla buluşup 

capcanlı ağaca dönüşmek için umut dolu.  

Heybemize yaşam dolduran çok değerli hocalarıma, 

İstanbul Ticaret Üniversitesine ve Tübitak'a 

teşekkürlerimle.. 

Ayşe KULA – Bursa 

İlk günden son güne kadar keyifli, verimli dolu dolu 

geçen bir eğitimdi. Yaban hayatına bakış açıma çok 

güzel bir farkındalık oluşturdu. Başta hocalarıma ve 

proje ekibine ve projenin gerçekleşmesinde desteği 

olan TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret Üniversitesine çok 

teşekkür ederim. 

Dinçer ŞAYIK – Isparta 

 

İlk defa katıldığım bir projeydi. Proje sayesinde 

yaban hayatına olan ilgim daha çok arttı. 

Hocalarımız sayesinde yüksek lisansa ve doktoraya 

bakış açım değişti. Bize aile ortamı sundukları için 

değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Bu 

projenin desteklenmesinde emeği geçen TÜBİTAK 

ve İstanbul Ticaret Üniversitesine şükranlarımı 

sunuyorum. 

Furkan DOĞANER - İstanbul 

Kastamonu üniversitesinde orman mühendisliği 

bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Yaban 

Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursunu 

danıșman hocam vasıtasıyla haberdar olarak, 

katılım sağladım. 

Kursun Yürütücüsü Prof. Dr İdris OĞURLU başta 

olmak üzere ekipteki bütün hocaları ve yardımcı 

personel arkadaşları tebrik ediyorum, her türlü 

sorunumuzla ilgilendiler ve ekipman konusunda hiç 

bir sıkıntı yaşamadık gerek fotokapan olsun gerek 

dürbün olsun hepsini bize sağladılar, ders dışında 

yapılan eğlenceli etkinlikler sayesinde bir sürü güzel 

insan tanıdım hepsiyle çok güzel vakit geçirdim, 

arazide yapılan dürbünle kuș gözlemi olsun,  yarasa 

sesi dinleme olsun hepsi çok keyifli ve eğitici oldu 

projede katılımcı olduğum için çok mutluyum, ileriki 

meslek hayatımda burada öğrendiğim bilgi ve 

becerilerden faydalanacağıma eminim. Sahada 

eksik olan yönlerimi bu kurs sayesinde tamamlamış 

bulunmaktayım.  

Bu etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK'a, emeği 

geçen değerli hocalarımıza ve projede emeği geçen 

herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Göktuğ UZUN – Kastamonu 
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30 Ekim – 5 Kasım 2022 tarihleri arasında katılımcı 

olarak yer aldığım Yaban Hayatı Envanter Teknikleri 

Kursu ilgili olduğum yaban hayatı konusunda birçok 

yeni tecrübeler edinmeme olanak sağladı. Projeye 

gönül vermiş hocalarımızın deneyimlerini paylaştığı 

teorik ve uygulamalı dersler Yaban hayatında 

karşılaştığımız canlıların ekosistem için ne derece 

önemli bireyler olduğunu anlamamı sağladı. Emeği 

geçen tüm hocalarıma ve projeye destek veren 

TÜBİTAK'a teşekkürler. Edindiğimiz tecrübeleri 

yaban hayatına meraklı öğrencilerimize 

aktaracağımızdan şüpheniz olmasın.  

Hasan Turan – İstanbul 

Öncelikle böyle bir projede bulunduğum için çok 

mutluyum 1 hafta dolu dolu ve çok verimli geçti. 

Hem uygulamalı hem teorik derslerimiz çok güzeldi. 

Yaban hayatı konusunda hocalarımız sayesinde 

daha da bilinçlendik. Fotokapan kurduğumuz ve iz 

takibi yaptığımız anlar çok eğlenceli geçti. Konuyu 

önce hocalarımızın sunumla anlatması sonra 

uygulamalı göstermesi aynı zamanda bize de 

uygulatmaları konuya daha hakim olmamızı sağladı. 

YHEKOKURS devamı etmesi bizden sonra katılacak 

adaylara da çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

Böyle projelerin devamlılığı herkes için çok önemli. 

Herşey için çok teşekkür ederim. 

Hicret BALIK – Kahramanmaraş 

“Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri kursu” 

akademik bilgi ve uygulama sürecinde büyük oranda 

katkı sağladı. Özellikle doğada yaptığımız gözlemler, 

yaparak-yaşayarak öğrenmemizi sağladı. Ekolojik 

dengenin bozulmaması noktasında farkındalık 

oluşturdu diyebilirim. Bu çalışmada büyük emeği 

geçen İdris Hocam ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi 

iletiyorum. 

Hülya YETİM – Şanlıurfa 

 

İdris hocamızın açılışıyla başladığımız bu güzel 

eğitimde teorik eğitimi sahada pratiğe dökmemiz 

çok anlamlıydı. Yaban hayvanları sayımı için foto 

kapan kurduk ve verilerini inceledik, doğa yürüyüşü 

yaparak ayak izi ve dışkılar yoluyla dolaylı sayım 

yaptık, yürüdüğümüz yerlerin bize değil onlara ait 

olduğunun farkına vardık, memeli, sürüngen, kuşlar 

ile ilgili sahada yaptığımız incelemeler sonucunda 

teorik bilgilerin kalıcı hale geldiğini yaptığımız testler 

ile anladık sonuç olarak böylesine etkili ve anlamlı 

bir eğitimde olmak bizim için ayrıcalıktı buradan 

TÜBİTAK’a ve İstanbul Ticaret Üniversitesine 

şükranlarımı sunarım. Farklı eğitimlerde bir araya 

gelmek ümidiyle… 

Mehmet TÜRKMENOĞLU – Niğde 

Eğitime katılan hocalarıma çok teşekkür ederim. 

Gerek sahada pratik çalışmalarla gerekse teorik 

derslerle oldukça yoğun bir program oldu. Seçilen 

otel de oldukça kaliteliydi. Sındırgı da temiz havası 

ve doğasıyla beni etkiledi. Önümüzdeki dönemdeki 

eğitimleri de takip edeceğim. 

Mehmet Sinan TÜBCİL – İstanbul  

İlk defa katıldığım bir eğitim projesiydi. Proje 

sayesinde yüksek lisans ve doktoraya bakış açım 

değişti hem araştırmacı hem eğlenceli dolu dolu bir 

eğitim oldu. Bu kursun oluşturulması konusunda 

emeği geçen TÜBİTAK ve İSTANBUL TİCARET 

ÜNİVERSİTESİNE şükranlarımı sunarım. Daha 

sonraki projelerde tekrar görüşmeyi umuyorum. 

Muhammed Taha ÇOBAN – İstanbul 
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Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu 

beklentilerimi aşan gerek hocaların bilgi ve 

tecrübesi gerek insanı yaklaşımları ve güler yüzleri 

gerekse imkânlarıyla muhteşem bir eğitimdeydik. 

Tüm bunlara ek olarak asıl önemli faktör kendim 

açımdan orada bir aile ortamı oluşması oldu. Bu ve 

bunun gibi eğitimlerin artırılması hem kişisel 

gelişimimiz hem de mesleki gelişimiz açısından bizi 

daha ileriye taşıyacaktır. TÜBİTAK ve İstanbul 

Ticaret Üniversitesine çok teşekkürler. 

Murat SANCAR – Manisa 

Oldukça güzel ve verimli bir eğitim oldu. Böyle bir 

eğitime katıldığım için çok mutlu oldum. Bu eğitimle 

kendimi daha çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Aynı 

zamanda ortak ilgi alanımız olan güzel insanlarla 

tanışmak gerçekten çok güzel. Bu çalışmada bizler 

için emek veren hocalarımıza çok teşekkür 

ediyorum. 

Oğulcan GÜRSOY – Karabük 

Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese 

teşekkür ederim. Uygulamalı bir şekilde bu eğitimi 

almak edindiğim güzel bir tecrübeydi. Fotokapan 

kurmak için gereken kriterleri ve yerleştirmek için 

gereken şartları öğrendim. Eğitimin multidisipliner 

olması ve eğitmenlerin biyologların yanı sıra 

ormancılardan da oluşması eğitime çeşitlilik katmak 

açısından zenginleştirici bir unsur olmuştur. Ayrıca 

Sındırgı gerek doğası gerek biyolojik çeşitliliği 

açısından bu eğitim için uygun bir yer olmuştur. 

Eğitimin yanı sıra aklımdaki proje fikirlerini 

geliştirme imkânım oldu. Ülkemizin çeşitli 

bölgelerinden ve mesleklerinden seçilen 

katılımcılara bu eğitimin verilmesi ve yaban 

hayatının önemi hakkında farkındalıklarının 

oluşturulmasının ileride ülkemiz için de önemli bir 

noktada olacağını düşünmekteyim. Emeği geçen 

herkese teşekkür ederim. 

Özge AKSOY – İstanbul 

 

Öncelikle herşey için çok teşekkür ederim. Baştan 

sona kadar keyifli dolu dolu bir eğitimdi. Benim 3. 

Tübitak eğitimim ve kıyasladığımda samimi sıcak 

ilişkileri, bilgi birikimleri ve çok yönlü hocaların bir 

araya geldiği bir eğitimdi. Yeni tanıdığım hocaların 

hocası İdris Hocam, insan onun yanında hem saygı 

duyuyor hem de bir saygısızlık yapmayım korkusu 

içinde oluyor. Disiplini ve birikimi nedeniyle insan 

hem korkuyor hem de yanında kalıp neler 

öğrenebilirim diye yanından ayrılamıyor. Hitabı 

sevecenliği ve hikmeti her öğrencisine elinin değdiği 

çok belli ve Allah sağlık sıhhat versin umarım uzun 

bir süre daha eğitimleri devam eder başkalarının da 

hayatlarına dokunur. 

Özge Gül ELMAS ÖZYURT – Mersin 

Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri 

kursuna doğa ve çevre eğitimi ile ilgilendiğim için 

katıldım. Kursun bitmesini istemedim diyebilirim. 

Hocalarımızın donanımı, kurs içerisindeki atmosfer, 

eğitimin içeriği çok muntazamdı. Alanım okul öncesi 

öğretmenliği olmasına rağmen eğitimlerdeki 

anlatımlar çok sade ve anlaşılırdı. Eğitim içerisindeki 

uygulamalar sayesinde teorik bilgilerin 

pekiştirilmesi eğitimden inanılmaz kalıcı bilgiler 

edinmemi sağladı. Kurstaki uzman hocalarımızdan 

doğru bilgiler doğrultusunda erken çocukluktaki 

öğrencilerime doğa ve çevre eğitimi ile ilgili daha 

zengin içerikler hazırlayabileceğim. Hatta yeni bir 

araştırma konusu dahi bulmama yardımcı oldu.  Bu 

gibi kursların devamlılığının her zaman olmasını 

dilerim. 

Rabia AKSU – Balıkesir 

 

Dolu dolu verimli ve çok güzel geçen bir eğitim oldu. 

Böyle bir eğitime katıldığım için çok mutlu oldum. İyi 

ki katılmışım. Eğitim sayesinde doğaya karşı olan 

sevgim ve farkındalığım artı. Eğitim her açından çok 

verimli oldu sosyal anlamda birbirinden değerli 

dostluklar edindim. Bir eğitimci olarak "Eğitim her 

yerde" sloganıyla eğitimin doğayla bütünleşmesi 

gerektiğine inanıyorum. Z kuşağında olan teknoloji 

bağımlılığını en aza indirmek için doğadan 
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faydalanmalıyız. Doğa bizlere eğitim için birçok 

zenginlik barındırıyor. Yeter ki merak ve ilgiyle 

gözlemleyelim. Bu bakımdan doğa da eğitim olması 

çok önemli. Bu tür projeler kesinlikle devam etmeli. 

Katıldığım projede bizler için emek veren enerji 

harcayan başta Yasin hocama ve çok değerli 

hocalarıma çok teşekkür ederim. Başarılarınızın 

devamını dilerim. Birçok öğretmen arkadaşıma 

tavsiye edeceğim kesinlikle çok faydalı bir eğitim. 

Seçil ŞERENLİ AKTAŞ – Antalya  

Kendimi her zaman ait hissettiğim doğada kamp, 

spor, yürüyüş, eğitim yaparken hemen yanı 

başımızda olan ama neredeyse hiç görmediğimiz 

doğayı farklı bir bakış açısı ile tanımak heyecan 

vericiydi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. İdris 

OĞURLU’ya, destekleyen kuruluşlara ve her konuda 

bize yardımını esirgemeyen proje ekibine teşekkür 

ediyorum. Tanıştığıma memnun oldum önümüzdeki 

etkinlerde görüşmek dileğiyle.  

Tarkan Arda AYVAZ – Kastamonu 

Öncelikle Bu proje için her türlü fedakârlığı gözünü 

kırpmadan yapan siz hocalarımıza çok teşekkür 

ederim.  Dürbününden fotokapanına, ulaşımından 

ikramlarına, her türlü ihtiyacımıza her an yetişen 

hocalarımız hakkınız ödenmez :) Hem ilim dolu, hem 

aile gibi. Konaklamamızı bu kadar güzel, şık ve 

donanımlı bir yerde gerçekleştirmemiz, rahatlık ve 

özgürlük paha biçilemez bir deneyimdi. Otelin 

konumu da projeye uygun biçimde doğada olduğu 

için, çok doğru bir tercih yapıldığını düşünüyorum. 

Bize burada Konaklama imkânı sunan, yol 

masraflarımızda bize destek olan TÜBİTAK’a ve 

İstanbul Ticaret Üniversitesine özel olarak teşekkür 

etmek istiyorum 

Bilime olan destek, geleceğe yönünü dönmektir, 

geleceğe yön vermektir. Bize bu yolda ışık 

olduğunuz için teşekkür ederiz... 

Zahide Tuğçe AKYOL – Muğla 

 


