
LALE AKTAY, Uzman Biyolog/Kuş Gözlemcisi

Çukurova’nın dağları, ovası, denizi, yeşili, mavisi ve bereketiyle doğaya, canlılara meraklı ve 
hayran bir şekilde büyümüş, çalışma alanı doğa ve canlılar olan bir meslek edinmeyi çocuk 
yaşlarda kafasına koymuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde aldığı biyoloji eğitimi esnasında bu 
alanlardaki bilgi ve tecrübesini arttırmak üzere önüne çıkan fırsatları değerlendirmiş, 
projelerde görev almaya başlamış, yurtiçi ve yurtdışında pek çok eğitime de kabul almıştır.

15 yıldan uzun bir süredir kuş gözlemi, kuş araştırma, doğa koruma ve doğa eğitimi alanında 
profesyonel ve gönüllü çalışmalar yapmış, ulusal ve uluslararası pek çok projeyi sivil toplum 
örgütleri, kamu kurumları, üniversite bünyesinde ve işbirliği ile yürütmüştür. Edindiği tecrübe 
ve bilgiyi yeni nesillere aktarmayı, doğaya duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlamayı 
önemsemiş, bunun için de gerçekleştirdiği doğa eğitim çalışmalarını da tutkuyla 
sürdürmektedir. Katkı sağladığı çalışmalar arasında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kış 
ortası sukuşu sayımları,  tür ve alan bazlı araştırma ve koruma çalışmaları, kuşlar ve doğa ile 
ilgili eğitim çalışmaları yer almaktadır. Kuşlar ve doğayla ilgili yayımlanmış pek çok popüler ve 
bilimsel makalesi, yazar olarak katkı sağladığı kitaplar, raporlar yer almaktadır.

Çalışma bölgeleri arasında kuşlar gibi göç eden Lale, Akdeniz bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu 
başta olmak üzere, ülkemizde ve yurtdışında farklı bölgelerde araştırmacı, danışman olarak 
yer almaya devam etmekte ve akademik çalışmalarını doktora çalışması ile sürdürmektedir.

MUSTAFA ERTURHAN, Doğa Fotoğrafçısı/Kuş Gözlemcisi

Devlet Demir Yollarında Bakım Şefi olarak görev yapan Mustafa Erturhan, 15 yıldan uzun bir 
süredir Türkiye’de kuş gözlemi ve doğa fotoğrafçılığı ile ilgilenmekte, tecrübesini pek çok kuş 
araştırma ve koruma çalışmalarına önemli katkılar sağlayarak aktarmaktadır. E-Kuşbank ve 
www.trakus.org (Türkiye’nin Anonim Kuşları) sitesinde gönüllü olarak görev almaktadır. Katkı 
sağladığı çalışmalar arasında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kış ortası sukuşu sayımları, 
kuşlar ve doğa ile ilgili eğitim çalışmaları yer almaktadır. Kuşlarla ilgili yayımlanmış pek çok 
popüler ve bilimsel makalesi, yazar olarak katkı sağladığı kitaplar, raporlar yer almaktadır.

Çalışmalarını Afyonkarahisar ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin pek çok bölgesinde 
sürdürmeye devam etmektedir.

ZEYNEP TÜRNÜKLÜ ERTURHAN, Uzman Biyolog/Kuş Gözlemcisi

Hayata gözlerini açtığı Karadeniz doğaya tutkusunun da temellerini atmış. Biyoloji eğitimi 
almaya karar veren Zeynep, 2011 yılında kuş gözlemciliğiyle Karakuş (Bülent Ecevit 
Üniversitesi, eski adıyla Karaelmas Üniversitesi, Kuş Gözlem Topluluğu) sayesinde tanışıyor ve 
o günden bugüne son 5 yıldır pek çok bölgede kuş gözlemi yapıp, çalışmalarda aktif olarak 

http://www.trakus.org/


görev almaya devam ediyor. Keyifle yer aldığı bu çalışmalara gerçekleştirdiği yüksek lisans 
çalışması ile önemli bilimsel katkılar sağlamıştır.

Afyonkarahisar’da kamu kurumunda görev yaparken, kuşlar ve doğayla ilgili akademik ve 
gönüllü çalışmalarını sürdürmekte, Afyonkarahisar ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin 
pek çok bölgesindeki kuş araştırma, kuş sayımı ve doğa eğitim çalışmalarına katkı sağlamayı 
sürdürmektedir.


