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Öncelikle şunu söyleyebilirim ki bu proje ve
genel olarak bu tür projeler çok zevkli ve çok
yararlı olup bilimsel çalışmalara yön
vermektedir. Lisans dönemini tamamlayan bir
öğrenci bilgi noktasında donanımlı halde
okulunu bitirmektedir. Fakat yaban hayatı ve
doğal
yaşam
alanlarında
çalışacak
araştırmacıların bir eksiği kalmaktadır. Bilimsel
yöntem tercihi, uygulamalar ve uygulamada
yaşanması gereken tecrübeler. Bu nedenle
diyebilirim ki TÜBİTAK bu noktada doğru
kararlar vermektedir. Farklı ilgi alanındaki
araştırmacılar bir araya gelmekte ve yeni
fikirler ortaya çıkmaktadır. Bu yeni fikirler,
kıvılcımlar
kelebek
etkisi
oluşturacak,
araştırma bölgesinden ülke geneline yayılarak
yarar sağlayacaktır.

Eğitim süresince gerek bizlere aktardıkları
bilgilerle,
gerekse
yapılan
arazi
uygulamalarıyla güzel bir projeye imza atan
tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Yapılan
sunumlarla kendime yeni bir alanda daha bilgi
birikimi sağlamama, tezim açısından avantaj
olmasına vesile olan bu projede bulunmaktan
çok mutluyum. Bu ekiple olacak diğer
projelerde bulunmak ümidiyle...

Genel proje uygulamalarında önemli bir diğer
nokta ise yürütücülerin ve uygulayıcıların
konuya
hâkimiyetleridir.
Bu
projede
yürütücüsünden katılımcısına kadar her bilim
adayı ve bilim adamının projede çok istekli
olduğunu gördüm. Proje ekibinin sıcaklığı ve
samimiyetlerini proje içinde göstermeleri grup
dinamiğine olumlu etkileri olmuştur. Projede
büyük emekleri olan Sayın Prof. Dr. İdris
OĞURLU hocama ve proje başından sonuna
kadar projenin hedefe uygun yürütülmesi
konusunda büyük emekler harcayan Sayın Yrd.
Doç. Dr. Yasin ÜNAL hocama teşekkür ederim.
Yaşam alanlarımıza, canlılara ve geleceğimize
yön veren biz genç araştırmacılara; bu tür
fırsatların sağlandığı için teşekkür ediyor, bilim
dünyasındaki
çalışmalarında
başarılar
diliyorum.
Selamlar Saygılar...

Buğra EMİROĞLU
Öncelikle TÜBİTAK’a böyle faydalı projelere
destek verdiği için teşekkür ederim. Böyle
projelere desteğinin devamını diliyorum. Bu
projede görev alan çok değerli hocalarımıza ve
geleceğin hocalarına çok teşekkür ederim. Bu
projeye katılmakla kendimi çok şanslı
hissediyorum. Bu proje benim eğitimime çok
fazla katkı sağladı. Geleceğimle ilgili yapacak
olduğum
araştırmalara
ışık
tuttuğunu
söyleyebilirim. Böyle eğitici ve öğretici
projelere katılmak ve görev almak isterim.
Mustafa ARIKOĞLU
TÜBİTAK
tarafından
imkan
sunulup
desteklenen ve değerli hocalarımız tarafından
yürütülen bu etkinliğe katılmaktan mutluluk
duydum. Gerek mesleki gerekse akademik
çalışmalarıma katkı ve yön verecek bu proje
gibi çalışmaların devamının gelmesini ümit
ederek; katkısı olan herkese teşekkür ederim.
Hakan SİVRİ
Bu tür projeler benzer alanlarda çalışan
araştırmacıların bir araya gelmesi tanışılması
yeni dostlukların arkadaşlıkların olması güzel
bir etkileşim. Eğitici- öğretici bir etkinlik.
Bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz konuların
doğrularını öğrenmek. Arazi konusunda biraz
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kısa daha uzun olabilir. Kurs süresi biraz daha
uzun olabilir. Herkesin biraz daha alanlarına
yoğunlaşabilir. Bu tür bir eğitime katıldığım ve
seçildiğim için proje ekibine, TÜBİTAK’a ve
İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne teşekkür
ederim. Diğer çalışmalarda da yer almak
isterim.
Kübra KOCABIYIK
Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri
kursu için öncelikle proje ekibindeki
hocalarıma, desteklediği için TÜBİTAK’a ve
İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne teşekkürlerimi
sunarım. Proje içeriğinin oldukça kapsayıcı ve
bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Kendi
alanımda ve alanım dışında çok fazla bilgi
edindim. Bunun dışında, projelerde botanik
bilimine de ağırlık verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü, yaban hayatı bitkisiz
düşünülemez. İleriki zamanda aynı ekip ile
tekrar projede yer almak isterim. TÜBİTAK’ın
da bu tür projelere daha fazla imkân
sağlamasını dilerim.
M. Emre ZEHİROĞLU
Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri
kursuna katıldığımdan dolayı mutluyum. Bu
kurs sayesinde yeni il, yeni akademik hocalar,
yeni arkadaşlar tanımış oldum. Bir haftalık
yoğun bir programdı. Bazı hocalarımızın
dersleri sıkıcı olsa da her hocadan yeni bir
şeyler kattım kendime. İnşallah öğrendiğim
bilgileri
uygulamaya,
gerçekleştirmeye
imkânım olur. Böyle bir etkinlikten dolayı
TÜBİTAK’a teşekkür ederim.
Şafak ARSLAN
‘’Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri
Kursu’’ için öncelikle TÜBİTAK’a, yürütücüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve destekçisi

Süleyman Demirel Üniversitesi’ne çok
teşekkür ederim. Bu proje katılımcılar için
oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu
konsepte daha fazla proje yapılmasını ve
tekrarlarının gelecek katılımcılar için oldukça
faydalı olacağı yönünde düşünmekteyim.
Emir ÖZAY
Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri
kursuna katıldığım için çok mutluyum.
Başlangıçtan sona kadar çok güzel ve sıcak bir
dostluk içerisinde geçti. Her şeyden öte yeni
dostluklar ve arkadaşlıklar edindim. Farklı
branşlarda farklı bilgiler edindim. Alanda
ilerlemek için bir başlangıç olarak konu ile ilgili
herkesin katılmasının bir gereklilik olduğunu
düşünüyorum. Eğitimde arazi uygulaması
kısmına ayrılan payın daha çok olmasını
dilerim. Bütçe olarak daha az tutarlı bir otelde
konaklayarak arazi çalışması kısmına biraz
daha pay bırakılabilir. Her şey için teşekkür
ederim.
Salih CEVİZCİ
Yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri
kursu ve bunun gibi projeler, kısa zaman
zarfında hem teknik bilgiler edinmek hem de
bunları pratiğe dökmek açısından büyük önem
arz etmektedir. Ayrıca alanlarında uzman
hocalar ile çalışmalarımız ile ilgili fikir
alışverişinde bulunma imkânı da sağlayan bu
projelere her zaman ihtiyaç olmaktadır. Bu
proje katılmış olduğum ilk proje olması
dolayısıyla benim için ayrı bir yere sahip
olmuştur. Bilgilerimi güncellememe yeni bilgi
ve tecrübeler kazanmama vesile olan bu
projede gördüğümüz arazi çalışmaları,
ihtiyacım
olan
uygulamaların
başında
gelmektedir. Projedeki pratik uygulamalar
genel anlamda verimli olsa da beklentilerimi
çok yüksek tuttuğumdan olsa gerek, bazı

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu
Katılımcı izlenimleri
yönleriyle beklentilerimin altında kaldı sanki.
Daha geniş imkânlarla daha geniş bir zaman
diliminde daha organize bir şekilde yapılacak
arazi çalışmaları ihtiyaca daha iyi cevap
verecektir. Genel olarak bu projeye iyi ki
katılmışım diyebiliyorum önemli olanda bu
olsa gerek. Katıldığım için kendimi şanslı
gördüğüm bu projede emeği geçen herkese
hocalarımıza bu ve bunun gibi projeleri
desteklediği için TÜBİTAK’a teşekkürü borç
bilirim.
Bahar TALİ
Öncelikle bu projeye beni seçtiğiniz için
teşekkürler. Bu proje bize yeni bilgiler öğretti
değerli hocalarımızla tanışma fırsatı sundu.
Akademik hayatımızda nasıl bir yol izlememiz
gerektiğini gösterdi. Bir hafta benim için çok
verimli oldu. Katıldığım için çok memnunum.
Proje teorik bilgilerin daha iyi pekişmesi için
daha fazla arazi olması daha olurdu.
Alanlarında değerli hocalarımızın bir kısmı
bilgisini çok iyi aktarırken bazıları bu kadar iyi
aktaramadı. Onun dışında her şey güzeldi
oyunlardan çok keyif aldım yaşadığım
unutulmaz deneyimlerden birisi oldu.
Hepinizin emeği için teşekkür ederim. Projenin
oluşmasında katkıda bulunan herkese
teşekkür ederim. Yaban hayatı ekolojisi ve
envanteri teknikleri kursu için özellikle
TÜBİTAK’a teşekkür ederim.
Tuğçe AK
Öncelikle beni bu projeye seçtiğiniz için
teşekkürler. Bir yaban hayatçı olarak benim
için verimli bir proje oldu. Bu konu hakkında
çalışan hocalarla tanışma fırsatım oldu
onlardan birçok bilgi aldım. Bu da tez konum
belirlenmesinde bende bir fikir oluşturdu.
Hocalarımın hepsi çok ilgiliydi. İlerleyen
zamanlarda da onların bilgisinden yararlanmak

isterim.
Envanter
konusundaki
analiz
kısımlarındaki eksikliklerimi giderdim ve bu
programlar hakkında bilgiler aldım.
Dersler genel olarak eğlenceli bir ortamda
geçti. Ancak, bazı hocaların dersleri sıkıcıydı.
Bu
da
ders
anlatımlarından
kaynaklanmaktaydı. Aslında hocalarımın hepsi
konularında en iyi hocalardan. Fakat bir
ikisinin bildiklerini öğrenciye aktarmada
sıkıntıları oldu sanırım. Bu durum da galiba
bizlerin derste biraz sıkılmalarına neden oldu.
Arazi programlarının artırılırsa katılımcılar için
daha verimli olur. Yaban hayatı arazide daha
iyi öğrenilir; akılda da daha iyi kalır.
Gelirken biraz tedirgindim; çünkü daha önce
hiçbir projeye katılmamıştım. Ama siz bizi
burada çok güzel ağırladınız. Sizlerin sayesinde
yaban hayatı çalışan hocalarımızla tanıştım.
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu tür
projeler çok önemli. Bu projeler sayesinde
yeni bilgiler öğreniyoruz. Her şey için
teşekkürler. İnşallah başka bir projede olup
sizlerden yine ders alırım. Tecrübelerinizle ışık
tuttuğunuz için teşekkürler.
Emine Ebru TUNA
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri
Kursu etkinliğine katılmadaki amacım yaban
hayatına
duyduğum
ilgimin
bilgiyle
tamamlanmasıydı.
Etkinlikte
yapılan
çalışmalar, sunumlar ve ardından pekiştirilmek
için yapılan arazi çalışmaları ayrıca etkinlik
değerlendirmesinde oynanan oyunlar benim
beklentimin üzerinde geçen bir hafta sağladı.
Bu etkinlik bilimsel bilginin yapılandırılması,
eksik bilgilerin tamamlanması ve ekolojik
farkındalıkların arttırılmasında oldukça başarılı
oldu. Bu etkinliği desteklediği için İstanbul
Ticaret
Üniversitesi’ne
ve
yaptıkları
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çalışmaları, verdikleri emek dolayısıyla proje
ekibine ve ayrıca bu etkinliğe beni de kabul
ettikleri için teşekkür ederim.
Rabia ERSAN
Bu tür eğitimlerin TÜBİTAK tarafından verilen
desteklerin artırılması gerekmektedir. Biz
katılımcılar için tez çalışmalarımıza ve bilimsel
çalışmalarımıza yol göstermesi ve fikir ortamı
oluşturması dolayısıyla bu gibi eğitim
desteklerinin artırılması, bilimsel etkinliklerinin
desteklenmesi gerekmektedir. İstanbul Ticaret
Üniversitesi ve TÜBİTAK’a bu eğitimi bize
sağladığı için çok teşekkür ederim.
Ali ÇELİK
TÜBİTAK 2229 Bilimsel Etkinlik Projeleri
kapsamında desteklenen, İstanbul Ticaret
Üniversitesi’nce yürütülen “Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu”
projesinde kursiyer olarak yer aldığım için çok
mutluyum. Öncelikle projeyi destekleyen
TÜBİTAK’a ve bizleri projeye dâhil ederek
bilgilerimizi
artırmamızı,
yeni
fikirler
edinmemizi,
ufkumuzu
genişletmemizi
sağlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum.
Daha nice güzel projelerde birlikte bulunmayı
temenni ediyorum.
Süleyman ÇETİN
Bu projede genel olarak eğitimler iyiydi
arkadaşlar çok iyiydi. Arazi konusunda ise
zamanın biraz daha fazla tutulması gerektiğini
düşünüyorum. Bunun için bütçenin bu yönde
arttırılması gerektiğini düşünüyorum.
Mustafa Kaan GÜVENÇ
Yaban hayatı ekolojisi ve envanteri teknikleri
kursu için öncelikle TÜBİTAK’a yürütücü kurum
İstanbul Ticaret Üniversitesine ve destek veren

Süleyman Demirel Üniversitesine Prof. Dr.
İdris OĞURLU hocama Yrd. Doç. Dr. Yasin
ÜNAL hocama bize katkılarından dolayı çok
teşekkür ederim. Bizim için çok faydalı bir
eğitim oldu. Daha niceleri olması dileğiyle ve
kendi üniversitemizde de yapmak dileğiyle.
Hesna Rüveyda AYDIN
TÜBİTAK ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bu
tür etkinlikler için öncelikle teşekkür ederim.
Bu tür çalışmaların öncelikle insanlar için ve bu
çalışmalarla
ilgili
olan
gençlerin
bilgilendirilmesi adına katkıda bulunduğunu
söylemek
istedim.
Çalışmalarda
ve
bilgilendirme
konusunda
emeklerini
esirgemeyen
değerli
hocalarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum. TÜBİTAK’ın bu tür
çalışmaları daha çok sağlamasında isterim.
Arazi çalışmalarının daha fazla olmasını ve
doğadan öğrenilecek şeylerin akılda kalıcılığını
da vurgulamak isterim.
Umut BUBEREN
7 - 14 Şubat tarihlerinde Afyonkarahisar'da
yapılan Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Envanterler
Teknikleri Kursu’nda bulunmak benim için
büyük bir fırsat oldu. Genç yaban hayatı
çalışanları olarak eksiklerimizi tamamlama
imkânı bulduk, mutlu olduk. Ayrıca farklı
hocalarımızdan farklı disiplinlerin çalışmalarını
görmek büyük bir ayrıcalık. Çeşitli meslek
grupları ve çeşitli alanlarda genç bilim
insanlarını buluşturmak açısından da bu eğitim
bize güzel fırsat sağlamaktadır. Böyle yapılan
projeler okulda aldığımız birçok dersten daha
verimli olmaktadır. Teorik dersler etkinlikler ve
arazi çalışmaları öğrenmemizi daha da
kolaylaştırıyor Bu projeyi hayata geçiren,
emeği olan bütün değerli hocalarıma aynı
zamanda maddi desteklerinden dolayı
TÜBİTAK’a sonsuz teşekkürlerimi borç bilir,
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böyle projelerin devamının gelmesini temenni
ederim.
Özlem BEBEKLİ
Benim açımdan kurs, teorik olarak oldukça
anlaşılır ve de verimli geçti. Uygulama
noktasında
ise
zaman
ve
desteğin
arttırılmasıyla, teorik olarak öğrenilmiş
bilgilerin tamamının uygulamasının yapılarak
daha kalıcı, dolayısıyla daha verimli
olabileceğini düşünüyorum.
Almış olduğumuz eğitimlere ek olarak,
Azerbaycan'dan ve ülkemizin çeşitli illerinden

gelen katılımcılarla tanışıp, fikir alışverişi
yapabilme fırsatı bulmak benim için oldukça
kıymetliydi. Bu nedenlerle ''Yaban Hayatı
Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu'' na
desteklerinden dolayı TÜBİTAK başta olmak
üzere, Prof. Dr. İdris OĞURLU, Yrd. Doç. Dr.
Yasin ÜNAL, konusunda uzman değerli
eğitmenler ve emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürlerimi sunuyor; bu tarz projelerin
daha
çok
desteklenip,
sayılarının
arttırılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
Saygılarımla.

