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Uz. Dr. Fatih İzler
1970 Adana doğumlu, evli, 1 çocuk babasıdır. 
Tıp Fakültesini Ankara Gazi Üniversitesinde, 
uzmanlığını ise İzmir 9 Eylül Üniversitesinde 
tamamlamış olup1998 yılından beri Deri ve 
Zührevi Hastalıkları Uzmanı olup, bu tarihten 
beri güneydoğu bölgesi taşrası devlet 
hastanelerinde hizmet sunmaktadır. İçinde 
bulunmakla huzur bulduğu, farkındalık 
yaratarak korumaya çalıştığı doğayı 2005 
yılından beri gözlemleyerek fotoğraflamaya 
çalışıyor. Genelde Göksu, Seyhan ve Fırat 
nehri havzalarında ama fırsat buldukça 
bazen bir çay bahçesinde, bazen de yolda 
yürürken bile gözlemlerini yapar. Genelde 
kuş, kelebek, sürüngen, bitki ve memeli 
türlerini onların doğal yaşamına müdahele 
etmeden gözler, tanımlar, fotoğraflar ve 
bu verileri doğal yaşamla ilgili internet 
sitelerinde paylaşır. "Türkiyenin Kuşları 
(Birds of Turkey)" gibi yurtdışı basımlı kitapta 
ülkemizin kuş çeşitliliğine dair gözlem notları 
ve fotoğraflarıyla katkıda bulunmuştur. 
Ayrıca ülkemizde, farklı bölgelere ait 
"Antalya'nın Kuşları", "Niğde ve Aladağlar'n 
Biyoçeşitliliği", "Hatay'ın Kuşları", "Samsun-
Kızılırmak Deltası'nın Biyoçeşitliliği" gibi yurt 
içi basımlı kitaplarda da gerek gözlem notları 
ve gerekse fotoğraflarıyla destek olmuştur. 

Bunların dışında kendisinin de "kuşlar" 
bölümünde yazarı olduğu ve fotoğraflarıyla 
da destek olduğu "Gaziantep'in 
Biyoçeşitliliği" keyif alarak katkıda 
bulunduğu bir diğer çalışma olmuştur. 
Ayrıca doğal yaşam gözlemlerinde; örneğin 
daha önceden Gaziantep'te varlığı bile 
bilinmeyen, ülkemiz faunası için de oldukça 
nadir gözlemlenen "Ak kuyruklu kızkuşu", 
"Kızıl kuyruklu örümcekkuşu", "Ak çaylak" gibi 
kuşların yanısıra "Dicle güzeli" gibi kelebek 
türlerini de gözlemleyip, belgeleyerek 
Gaziantep faunasına kazandırmıştır. Bütün 
bu uğraşılarını tamamen toplumun doğal 
yaşam konusunda duyarlılığının artması, 
farkındalık yaratma ve bilgilenmesi uğruna, 
hiç bir maddi çıkar beklemeden tamamen 
amatör ruh ile yapmaktadır. Dermatoloji 
uzmanlığının vermiş olduğu gözlem, farklı 
olanı kavrama ve detaylara bakabilme 
kazanımının, doğayı gözlemleme ve türleri 
tanıyabilmede büyük katkısı olduğunu 
düşünmektedir. Kuş ve kelebek türlerini 
tanımlamada çok şey öğrendiği meslektaşı 
Dermatolog Uz. Dr. Ali Atahan her zaman 
teşvik edici ve yol göstericisi olmuştur. 
Zaman ayırarak bu uğraşıyı yaptığı için çoğu 
kez ihmal ettiği eşi Zekiye ve oğlu Ata Berk'in 
hoşgörüleri ve destekleri, ona bu hobisinde 
müthiş bir motivasyon vermektedir.
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