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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.  

 

Aydın SELLİOĞ 

12 yıldır fen bilimleri öğretmeniyim. Mersin 

Üniversitesi'nde fen bilgisi eğitimi alanında tezli 

yüksek lisans yapmaktayım. 13 – 18 Mart tarihleri 

arasında TUBİTAK BİDEB tarafından desteklenip 

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından yürütülen 

“Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri 

Kursu” isimli projede katılımcı olarak yer aldım. 

Proje beklentimin üzerinde gerçekleşti. Proje 

boyunca yaban hayatı kültürünü teorik ve 

uygulamalı eğitimlerle öğrenme fırsatı elde ettim. 

Projede birçok disiplinden gelen arkadaşlarla yaban 

hayatını çeşitli yönleriyle değerlendirdik. 

Bulunduğumuz bölgedeki canlıların doğrudan ve 

dolaylı sayım örneklerini yerinde uyguladık. Birçok 

bilgiye kısacık süre içerisinde ulaşma şansı 

yakaladık. Proje konaklama yeri çok iyi seçilmiş. 

Sındırgı ve çevresindeki biyolojik çeşitliliği yerinde 

gözleme şansı yakaladık. OBAM termal otelin 

çalışanlarının güler yüzlü ve samimi olması proje 

sonrası için de ailemle tekrar tercih edebileceğim bir 

yer olmasını sağladı. Projede her türlü sorumuzu 

büyük bir sabırla cevaplandıran, sıcak bir ortam 

oluşturarak alanla ilgili her türlü bilgiyi bize 

kazandıran Prof. Dr. İdris OĞURLU, Dr. Öğr. Üyesi 

Ahmet KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÜNAL ve diğer 

hocalarıma çok teşekkür ederim. Bu ve benzer 

çalışmaların artarak devam etmesi dileklerimle... 

Yasin AYALP 

Yaban hayatı ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu;  

Doğa ve yaban hayatı ile ilgili insanın ufkunu açan, 

yaban hayatına bakışını, algısını değiştiren bir 

eğitim. Gerek teoride konu ile ilgili uzman 

hocalarımızın anlattıkları, gerek arazi pratikleri 

yaban hayatını tanıma farkına varma konusunda 

insana tecrübe kazandırmaktadır. Aynı zamanda 

eğitim doğadaki yaban hayvanlarının envanteri ve 

sayımı olmadan herhangi bir müdahale 

olmayacağının önemini vurgulamaktadır. 

 

Büşra SARICA 

Orman Mühendisiyim. Katıldığım ilk projeydi. İlk 

olmasından dolayı çok heyecanlıydım ve tabi ki 

tedirgindim. Ahmet Hoca otele gelesiye kadar çok 

güzel   ilgilendi ve proje sonuna kadar böyle devam   

etti. Çok güzel, samimi insanlarla bir araya geldim, 

güzel eğlendim. Eğitim aşamasına gelirsek 

bölümünle ilgili bir kısım olduğu için severek 

dinledim, eksiklerimi tamamlayıp ve bilgilerimin 

üstüne yenilerini ekledim. Konakladığımız otelde 

güzeldi ve temizdi. Doğanın içinde, şehirden uzak ve 

sessiz sakin oluşu muhteşemdi. Benim buraya 

katılmamı sağlayan hocalarıma ve TÜBİTAK’a 

teşekkür ederim. Daha nice projelere inşallah. 

 

Makbule Özden ŞAHİN 

Ahmet koca hocamızın öncülüğünde katıldığım bu 

proje sayesinde kazandığım vizyon, arkadaşlıklar 

paha biçilemez. Mesleğim Orman mühendisliğine 

bambaşka bir bakış açısı getirdi.  Bu projede 

tecrübelerini esirgemeyen bütün hocalarıma çok 

teşekkür ederim. Umarım benim gibi daha çok insan 

bu projeden faydalanma şansına erişir. 
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Nurdan KIZILAY 

Böyle bir eğitimde yer aldığım için hem kendimi çok 

şanslı hissediyorum hem de öğretmenlerin böyle bir 

eğitime dahil edilmesinden aşırı mutluluk 

duyuyorum. Doğa ve yaban hayatı bilincinin 

temelden kuşaklara aktarılması adına 

öğretmenlerin bunu aktarabilecek iyi bir kol 

olduğunu düşünüyorum ve bu fırsatın öğretmenlere 

tanınmasından büyük mutluluk duyuyorum. 

Okullarda bu konuda bilinç oluşturabilecek ve 

farkındalık kazandırabilecek bir yeterliliğe sahip 

olarak bu eğitimden ayrıldım böyle bir eğitimle 

bizleri buluşturan TÜBİTAK ‘a İstanbul ticaret 

üniversitesine, Isparta uygulamalı bilimler 

fakültesine ve diğer eğitimcilerimize çok teşekkür 

ediyorum. Bu sadece bir yaban hayatı envanter 

eğitimi olmamakla beraber farklı meslek grupları ve 

farklı şehirlerden bir araya gelen insanların kültür 

paylaşımı oldu. Bunun da eğitimin önemli 

kazanımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bizi 

böyle bir eğitimle buluşturan Emek veren herkese 

çok teşekkür ediyorum. 

 

Gülseren Mersin KÖK 

Doğaya ve temiz havaya o kadar çok ihtiyacımız 

varmış ki şöyle bir dönemde Böylesine güzel bir 

eğitime böyle güzel bir organizasyona dahil olmak 

paha biçilemez. Öncelikle bize eğitim boyunca 

yardımcı olan hocalarımıza ve yardımcılarına 

teşekkür ederim. Obam termal otel çalışanlarına ve 

yönetimine de ayrıca teşekkürler bundan sonra 

sürekli bu tarz doğa ile iç içe olan eğitimlere 

katılmayı hedefliyorum. Böylesine güzel projeye 

destek olan TÜBİTAK’a da ayrıca teşekkürler 

verdikleri desteği sonuna kadar hak ediyor. 

 

Abdullah ÖNDER 

Yaban hayatı envanteri hakkında yetkin 

hocalarımızdan uygulamalı olacak şekilde derin 

bilgiler elde etmiş olduk. Envanter teknikleri ve 

bunların kullanım alanları hakkında çok değerli 

bilgilere sahip olduk. Kesinlikle tekrar katılmak 

isteyeceğim ve tavsiye edebileceğim bir etkinliktir. 

Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür 

ediyorum. 

 

Gizem Nur DEMİRCİ 

Merhabalar ben Gizem Nur. Fen bilgisi 

öğretmeniyim. Fen bilgisi eğitimi alanında yüksek 

lisans yapıyorum. Bu proje sayesinde yaban 

hayatına karşı bakış açımız olumlu yönde değişti 

birçok bilgiyi proje sayesinde öğrendik ve doğru 

bildiğimiz ama aslında yanlış olan bilgilerimizi 

düzelttik. Öğrendiğimiz bilgileri öğrencilerimize 

anlatmak için sabırsızlanıyoruz.  Projede emeği 

geçen tüm hocalarımıza, Projeyi kabul ederek bizi 

eğitimlere teşvik eden TÜBİTAK ve projenin yapımı 

için bize gerekli ortamı sağlayan Obam otele 

teşekkür ederiz. Umarım böyle güzel projelerin 

devamı gelir... 

 

Taylan KINALI 

Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri kursu 

kapsamında küçük memelilerden, yırtıcılara, büyük 

memelilerden kuşlara ve sulak alanlara kadar yaban 

hayatı ekolojisine dair geniş bir yelpazede öz bilgiler 

edinme fırsatı sundu. Kurs, yaban hayatı etüt ve 

envanter teknikleri ile kurumsal olarak yürütmekte 

olduğum teknikleri gözden geçirme ve güncelleme 

imkanı tanıdı. Ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından 

gelen katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaşma 

fırsatını elde ettiğimiz bu özel kursta emeği geçen 

tüm hocalarımıza ve ülkemizde umut vaat eden 

çalışmalara desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK’a 

şükranlarımı sunuyorum. 
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Rahime KAHVECİ 

Eğitimler farklı bir zaman dilimine girdiğimiz bir 

atmosfer. Edindiğim bilgilerle tanıdığım bir 

dünyadan başka bir dünyaya pencere açıldı benim 

için. Artık doğayı okumak, anlamlandırmak, iz takibi 

yapmak ve doğada örüntüleri yakalamak daha 

anlamlı olacak benim için. Projede emeği gecen 

herkese çok teşekkür ediyorum. 

 

Oğuz KÖK 

Daha önce defalarca çok farklı eğitimlere ve 

seminerlere katıldım ama bu bambaşka idi. İlk defa 

ilgimi ve dikkatimi bu kadar çok çeken bir programa 

dahil oldum. Doğa ile iç içe olmayı seven ve bundan 

mutluluk duyan birisi olarak TÜBİTAK’ın desteğiyle 

yapılan bu eğitime tüm herkesin katılmasını şiddetle 

tavsiye ediyorum. 

 

Mustafa ÇELİKBAŞ 

Eğitime İstanbul Sultangazi ilçesinden katildim. 

Eğitim dönemindeki hava şartları nedeniyle 

baslarda katılmakta tereddütlerim vardı. Yeni 

bilgiler edinmenin düşüncesi ve heyecanı galip geldi. 

Eğitime katildim. İlk andan itibaren çok sıcak bir 

karşılama ile eğitim başladı. Yaban hayati hakkında 

daha önce hiç bilmediğim bilgiler edindim. Bilgiler 

edinirken eğlendim. Eğitim sureci çok güzeldi. 

Eğitimin Planlamasında öğrencileri bıktırmadan 

sıkmadan öğrenmesini hedeflemişler ve bunda çok 

başarılılardı. Aktif olarak öğrenme için saha ya indik 

kus gözlemledik ve yaban hayvanları ayak izlerini 

keşfettik. Tekrar olsa tekrar takılmaktan sevinç 

duyacağım. Güzel insanlarla tanıştığım. Kendimi 

kişisel ve mesleki acıdan geliştiğim güzel bir kurs 

dönemi oldu. Tüm eğitmenlere, katılımcı 

arkadaşlara projede görev alanlara teşekkür ederim. 

Umarım tekrar bir projede daha karşılaşırız. 

 

Halil AKÇAKAYA 

Eğitimde farklı şehirlerden gelen birçok değerli 

katılımcı ve kıymetli hocamız ile tanıştık, öğrendik, 

zenginleştik. Her Yaban hayvanının farklı bir ayak 

izine, ses tonuna, farklı dışkılara sahip olduğunu 

keşfettik. Yaban hayvanlarını birbirinden ayırt eden 

özelliklerini inceledik. Yaban hayvanları hakkında 

nasıl envanter tutulur doğrudan ve dolaylı sayımlar 

nasıl gerçekleştirilir bunları öğrendik. Yarasalar 

olsun, geyikler olsun, tavşanlar, kemiriciler hakkında 

bilgi edindik.  

Avcılık hakkında konuştuk ve istişareler de 

bulunduk. Avcılığın her zaman kötü olmadığını, 

popülasyonu korumak ve kontrol altında tutmak için 

gerekli olabileceğini anladık. Bununla birlikte 

elbette kaçak avcılığın uygun olmadığını, nesli 

tehlikede olan türlerin dikkatle korunması 

gerektiğini ele aldık. 

Yaban hayvanları çok kıymetli. Onların doğal yaşam 

alanına müdahaleyi azalttıkça; bunun insanların ve 

tüm canlıların esenliği için uygun olacağını 

değerlendirdik. 

Epey ilginç bazı bilgiler öğrendik. Örneğin 

domuzların adeta çiftçiler gibi tarlayı sürüp 

eşelediğini, bu sayede verimliliğin arttığını 

konuştuk. Bir kozalağın yenme şeklinden bile, onu 

hangi yaban hayvanının yediğinin tespit 

edilebildiğini gördük. Tavşanlar otu dişleriyle makas 

gibi keserken, omnivorlar otu kopartıyorlar. Otlar 

ağızla çekilip kopartılmaya çalışılırken kökler 

toprakla birlikte yukarı doğru hareket ederek 

toprağın havalanmasına yardımcı oluyordu. Aynı 

durum toprağın, içine sızan suyla birlikte donması ve 

içindeki suyun genleşmesiyle toprağın havalanıyor 

olmasında da görülüyordu. Elbette havalanan 

toprağın verimi yüksek oluyor. Bunların doğal 

yollardan bu şekilde oluyor olması düşündürüyor ve 

insanın hayreti artıyor. 

Horozların birbirinin sesini hiç kesmemesi yine 

takdire değer. Herhalde insanların bundan 

öğrenecekleri epey şey var. Bir köyde sırayla öten 

horozlar takip edildiğinde kaç Horoz olduğu ve 
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ortalama 1 horoza 10 tavuk düştüğü içinde toplam 

tavuk sayısı hesaplanabiliyor. En başta öten horoz; 

şayet yeniden ötecekse tüm horozların peşi sıra 

ötüşlerinin bitmesini bekliyor ve ancak herkes 

bittiğinde yeniden ötüyor. 

Ayılar, baykuşlar ve pek çok yırtıcı da görülen bir 

davranış var. Beyni ve sonra da karaciğeri yemek. Bu 

organlar fazla protein içerir. Bu hayvanlar bunu pek 

iyi biliyor. 

Gibi gibi daha birçok bilgi ile birlikte spot ışıkla sayım 

noktada sayım gibi teknikleri öğrendik. Envanterin 

önemini iyice kavradık. 

Bu eğitimden çok memnun kaldık ve zenginleşerek 

ayrıldık. Emeği geçen tüm hocalarıma ve 

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 

 

Suzan TÜRK 

TÜBİTAK projeleri kapsamında İstanbul Ticaret 

Üniversitesi tarafından yapılmış olan yaban hayatı 

ekolojisi ve envanter teknikleri kursu 2022 

eğitiminde yar almaktan mutluluk duydum. 

Birbirinden değerli eğitmenlerin sunum yaptığı 

proje süreci içerisinde yaban hayatına yönelik yeni 

ve faydalı bilgiler edindim. Doğaya ve yaban 

hayvanlarına yönelik bakış açım ve bilgi dağarcığım 

genişledi. Ayrıca farklı alanlarda ve alanında uzman 

kişiler ile tanışmak yeni arkadaşlıklar edinmek de 

yapılan eğitimin örtük öğrenmeleri ile 

zenginleşmesine de vesile oldu. Kaldığımız 

Balıkesir/Sındırgı Obam termal otelde güler yüzlü ve 

hoşgörülü çalışanları, temizliği, iç- dış oyun alanları, 

termal havuzu ile çok keyifli bir mekandı. Bize bu 

imkanları sunan öncelikle TÜBİTAK’a ardından 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Prof. Dr. İdris 

Oğurlu'ya, Yasin Ünal hocama, Ahmet Koca hocama 

ve diğer bütün eğitmen hocalarıma teşekkür 

ediyorum. Diğer TÜBİTAK eğitimlerinde bir araya 

gelmek ümidiyle. Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi 

Görsel Sanatlar Öğretmeni Suzan Türk. 

 

Emrah GÜNEY 

Manisa Salihli Devlet Hastanesinde Laboratuvar 

Teknikeri olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda 

Manisa Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma 

Ekibi (UMKE) personeliyim.  13-19 Mart 2022 

tarihlerinde TÜBİTAK 2237-A Proje Eğitimi 

Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında 

gerçekleştirilen, İstanbul Ticaret Üniversitesi "Yaban 

Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu’nu” 

üniversite hocalarım vasıtasıyla haberdar olarak, 

katılım sağladım. Kursun Yürütücüsü Prof. Dr. İdris 

Oğurlu başta olmak üzere ayrıca Dr. Öğr. üyesi 

Ahmet Koca’ya, Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ünal'a, Dr. Öğr. 

Üyesi Özkan Evcin hocalarıma ve ekip de bulunan 

bütün hocalarım ile yardımcı personel arkadaşları 

tebrik ediyorum. Değerli paylaşımları ve emekleri 

için sonsuz teşekkürler. UMKE personeli olarak, 

sürekli alan ve arazide olduğumuz için bu kurs 

benim için çok faydalı oldu. Edindiğim bilgi ve 

becerileri diğer UMKE personeli arkadaşlarıma 

sunarak daha bilinçli ve bilgili olmaları için 

aktaracağım. Bu etkinliğin düzenlenmesinde 

TÜBİTAK'a, emeği geçen değerli hocalarımıza ve 

projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 

ederim. 

 

Hilal TANAŞ 

Ben Hilal Tanaş, Fen bilgisi öğretmeniyim ayrıca 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Fen 

bilgisi alan eğitimi yüksek lisans öğrencisiyim. Bu 

projeyi TÜBİTAK projelerini incelerken görüp 

başvuru yaptım. Bu proje esnasında yaban hayatı 

hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip olduğumu, 

çoğu düşüncemin değişmesi gerektiğini gördüm. Biz 

halk olarak genelde bu konuda yetersiz bilgiye 

sahibiz çoğunluğu da yanlış. Bu eğitimlerin daha çok 

artması ve halkın daha bilinçli hale getirilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Bir öğretmen olarak 

kendimi şanslı görüyor, öğrencilerime daha doğru 

bilgi aktaracağıma inanıyorum. Böyle bir projede yer 

almamızı sağladığı ve böyle güzel bir otelde 

konaklamamızı sağladığı için öncelikle TÜBİTAK’a 

daha sonra bizi bilgileriyle aydınlatan sevgili 
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hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak 

programın çok yoğun geçtiğini belirtmek isterim, ya 

programın içeriğinin hafifletilmesi gerektiğini ya da 

birkaç gün daha uzatılması gerektiğini önerebilirim. 

Teşekkürler. 

 

Fatime AZBOY 

Yaban hayatı ekolojisi hakkından birçok değerli bilgi 

edinmemi sağladı. Bu eğitimde hem yaban hayatı 

ekolojisini hem de envanter hazırlama hakkında hiç 

bilmediğim bilgiler edindim. Eğitim çok verimli ve 

güzel geçti. Yaban hayvanları, yaşam alanları 

hakkında günümüz bilinç düzeyinin ne kadar düşük 

olduğunu ve doğru bildiğimiz birçok yanlışın 

olduğunu fark ettim. Farklı alanlarda çalışan 

insanlarla beraber olduğumuz bol etkileşim ve bilgi 

alışverişinin olduğu çok güzel bir projeydi.  

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

 

Emine Yılmaz AKÇAÖZOĞLU 

6 gün boyunca süren kursta hem yaban hayatı ile 

ilgili bilgiler hem de envanter tutmanın önemini 

öğrenmiş olduk. Birbirinden farklı alanlarda 

uzmanlaşmış kişilerle birlikte yaban hayatı hakkında 

fikir alışverişinde bulunmak hem eğlenceli hem de 

faydalı oldu. Alanında uzmanlaşmış kişilerin 

sunumlarını dikkatle ve özveriyle dinledim. 

Dinleyerek, görerek öğrendiğim bilgiler akademik 

bilgi düzeyimi arttırdı. Böylelikle bu alanlarda 

yapılan çalışmalara katkı sunacağımı düşünüyorum. 

Kendi yaktığım çalışmalara da yaban hayatı ile 

ilgilenen kişilerin katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesine, TÜBİTAK’a maddi 

destek için teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı 

oluşturan tüm hocalarıma teşekkür ederim. 

 

Ahmet CANÇELİK 

Ben Ahmet Cançelik, Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim kursa katılma 

amacım alanımda kendimi geliştirmek ve yaban 

hayatını özel olarak incelemek istemem. Kurs 

süresince hem eski bilgilerimi tekrar etmek hem de 

daha önceden gözden kaçırdığım noktaları alanında 

uzman olan eğitimcilerden almış olmak benim için 

çok verimli oldu. Kurs süresinde farklı branştaki 

kursiyerlerle tanışmış ve onlarla olaylara farklı bakış 

açıları getirmiş olmak kursun bana kattığı en büyük 

faydalardandı. Çevremde yaşayan ama gözden 

kaçırdığım yaban hayatına, arazi uygulamalarında 

farklı habitatlarda farklı teknikler ile gözlem yapmak  

heyecan ve macera kattı. Sonuç olarak çevremizde 

bizimle akıp giden başka yaşamlarda var ve onların 

zamanı da yaşam şeklide bizlerden çok farklı. Onları 

anlamak hepimiz için kolay değil ama onları göz ardı 

etmemek ve onlarla birlikte bir bütün olarak 

yaşamayı unutmamalıyız. Projeye katkısı olan ve 

özellikle de beni davet eden herkese çok teşekkür 

ederim. 

 

Muhammed Enes DUMAN 

Benim için alanında uzman eğitmenlerle dolu dolu 

geçirdiğim çok verimli bir eğitim oldu. Gerek yaban 

hayatı gerekte doğa bilinci açısından edindiğimiz 

bilgiler hem meslek hayatımda hem de hayata olan 

bakış açımı şekillendirecektir. Eğitimde baştan sona 

bizimle ilgilenen tüm hocalarıma teşekkür ederim.   

 

 


