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Amaç;
Sitenin amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında anonim olarak bilgi toplanması, toplanan
bilgilerin paylaşılması ve doğa sevgisinin gelişmesine katkı sağlanmasıdır.
Bu amaç için; türe ait fotoğraf birikimi FOTO GALERİ, tür hakkında bilgi birikimi KUŞ FORUM ortamlarında tüm
üyelerin katkısı ile yapılmaktadır.
Üyelerden TÜR YETKİLİLERİ kendi türüne gelen tüm bilgileri toplayıp, süzgeçten geçirerek sorumlu olduğu tür
sayfasına aktarmakla görevlidir.
Üyelere düşen ise bildikleri, duydukları tür bilgilerini siteye aktarmak, çektikleri tür fotoğraflarını siteye
göndermek, türlerin tanımına yorumları ile birlikte katkıda bulunmak, tür sayfalarında eksik gördükleri bilgileri KUŞ
FORUMDA tamamlamaktır.
Tür sayfalarında türü en iyi fotoğrafların temsil etmesi amacı ile FOTO GALERİ de değerlendirme sistemi
oluşturulmuş, en değerli fotoğrafların tür sayfasında önde çıkması ile bilgi edinmek için tür sayfasını açanların
beğenisini kazanmak hedeflenmiştir. Bilgiler üye olsun veya olmasın tüm kullanıcılara açıktır.
Bilgi, fotoğraf girmek ve yorum yazmak için üye olmak gereklidir.

Bilgi Kullanımı;
Siteden fotoğraf ve bilgi alımı müsaadeye tabiidir. Bu konuda taleplerinizi iletişim bölümümüzden yapabilirsiniz.
Ticari maksat içermeyen, reklam almayan yayıncılar, sitemizdeki fotoğraf ve bilgileri kullanmak için Trakusdan izin
yazısı almalıdır. İzin yazıları bir sene sürelidir.
Talep.pdf
Ticari amaçlı yayın kuruluşlarının fotoğraf talepleri doğrudan üyeye, üye ile iletişim sağlanamıyorsa sitemize
yapılabilir.

Etik Tavsiyeler;
TRAKUS olarak, çevrenin, canlıların ve fotoğrafçının/gözlemcinin huzuru açısından tüm üyelerimizin aşağıda
´´Çevresel´´ ve´´Kişisel´´ olmak üzere iki başlık altında toplanmış olan koşulları ilke edinmesi ve davranışlarını
bu ilkelerle şekillendirmesi gerektiğine inanıyoruz.











Tartışılmaz önceliğimiz doğanın kendisi ve onun dengesidir. Bulunulan alan neresi olursa olsun o alanın
gerçek sahiplerinin orada yaşayan tüm canlılar olduğu, insanın orada geçici bir konuk olduğu
unutulmamalıdır. Canlı-cansız tüm ekosisteme saygı göstermeden doğa sevgisinden bahsetmek mümkün
değildir.
Çalışılacak alanın doğal yapısı, faunası hakkında önceden gözlem yapılması, yapılmış gözlemlerden ve
bilgi/belgelerden yararlanılması, alanda daha önce çalışma yapmış kişilerden deneyimlerinin alınması hem
o bölgedeki doğal yaşama en az rahatsızlığın verilmesi açısından önemlidir.
Doğada var olan düzene müdahale edilemez. Doğada var olan hiçbir şeyin yerini değiştirmeye hakkımız
olmadığı unutulmamalıdır.
Yapılan tüm etkinliklerin doğadaki canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının bozulmaması amacına
hizmet etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Önemli Kuş Alanları´nın (ÖKA) ve koruma altındaki benzer alanların korunması desteklenmelidir. Koruma
altındaki alanlara yetkililerden izinsiz girilmemeli, bu tür alanların kurallarına uyulmalıdır.
Özel mülkiyetlere, mülk sahibinin izni olmadan girilmemelidir.
Fotoğraflamaya çalışılan canlının yaşam döngüsünü bozacak davranışlardan uzak durulmalı, canlının
rahatsız olduğu hissedildiğinde alan hemen terk edilmelidir.
Nadir ya da nesli tehlikede bulunan bir canlının yaşadığı alana hangi amaçla olursa olsun girmenin, bu
alanların yerini ikinci kişilerle paylaşmanın, ya da başkasınca yeri belirlenmiş bu nitelikteki bir alanın
yerini öğrenmeye çalışmanın o nadir canlı üzerinde yaratacağı tehlikeler kesinlikle unutulmamalıdır.
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Önceden planlanmış ya da rastlantı sonucu bir araya gelinmiş gruplarla doğa fotoğrafçılığı daha fazla
özen ister. Böyle durumlarda her şeyin kontrol altında yapılması için gerekli işbirliğinin önceden
planlanması gerekir. Tecrübeli bir grup üyesinin grup lideri olarak seçilmesinde ve onun
yönlendirmelerinin dışında hareket edilmemesinde yarar vardır.
Herhangi bir alanda birkaç fotoğrafçının/gözlemcinin belirledikleri makul süreler içinde yapacakları
çalışmalar ile aynı alanın yoğun bir şekilde sıklıkla kullanılmasının çevre ve canlılar üzerinde biriken
etkisinin zararları göz ardı edilmemelidir. Kalabalık gruplarla yapılan fotoğraf/gözlem turlarında alandaki
canlıların çok daha fazla rahatsız olacakları kesinlikle unutulmamalıdır.
Gerek yalnız gerekse kalabalık yapılan arazi çalışmalarında canlının yaşam alanında geçirilecek fazladan
her dakikanın o canlıya yaşatacağı stres veya vereceği zarar göz ardı edilmemelidir.
Her türlü belgeleme yöntemini ve aracını kullanmadan önce hayvan davranışları konusunda bilgi
edinilmeli, hayvanların yaşam süreçlerine müdahale sınırları öğrenilmelidir.
Yuvalardan, yuva kolonilerinden, kur alanlarından, kalabalık tüneklerden ve önemli beslenme
alanlarından uzak durulması gerektiği asla unutulmamalıdır. Bu tür alanlarda yapılacak çekimlerin canlıları
rahatsız etmemesi gereken mesafelerden ve mümkün olduğunca kamuflaj yöntemiyle yapılması gerektiği
unutulmamalıdır. Yuvaya kesinlikle yaklaşılmamalı, yavru veya yumurtalar ele alınmamalıdır.
Daha farklı, güzel fotoğraf/video çekmek amacıyla canlının, kovalama, bağırma ya da bir şey fırlatma gibi
yöntemlerle rahatsız edilmesi asla kabul edilemez.
Fotoğraf çekerken veya gözlem yaparken herkesin dikkatini çekecek, dolayısıyla alana ilgisini arttıracak
davranışlardan kaçınılmalıdır.
Çekilen fotoğrafta kadraja girmesini engellemek veya kamuflajda kullanmak üzere canlı bitkilere
kesinlikle zarar verilmemelidir.
Kuşları veya belgelenmek/gözlemlenmek istenen diğer canlıları cezp etmek için kullanılacak yöntemlerin
o canlıların yaşam döngülerine zarar verebileceği asla unutulmamalıdır.
Koruma amaçlı dahi olsa canlılar arasındaki avlanma vb. doğal olaylara asla müdahale edilmemelidir.
Kuşların ve diğer canlıların yuva yapabilecekleri kumsal, çayır, sulak alan civarı gibi alanlara özellikle
üreme döneminde, pek çok yuvaya/yavruya farkında bile olmadan zarar vereceğinden araçlarla kesinlikle
girilmemelidir. Bu tür alanlara yaya olarak girmenin bile yuvalara zarar verebileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
Etik kurallara uymadığı gözlenen diğer fotoğrafçılar/gözlemciler uygun bir dille uyarılmalı, davranışlarla
onlara örnek olunmalıdır.
Fotoğrafçı/gözlemci, bulunduğu tüm alanlardan güzel anılar ve fotoğraflar dışında hiçbir şey almamalı,
alana hiçbir şey bırakmamalıdır.

TRAKUS yönetimi olarak, her üyemizin arazide vicdanıyla baş başa olduğunu hatırlatarak, bu tavsiyelerin
uygulanmasını rica ediyoruz.

Eleştri, Yorum İlkeleri;








Fotoğraflara yapacağınız eleştirilerin yapıcı, fotoğraf sahibini ve diğer üyeleri fotoğraf çekimi, kuşun
türü ve özellikleri gibi konularda bilgilendirmeye, geliştirmeye yönelik olmasına özen gösteriniz.
Eleştirilerinizde üslubunuzun en az yazdıklarınız kadar önemli olduğunu unutmayınız. TC yasalarına,
genel ahlaka, görgü kurallarına aykırı eleştiri yapmayınız. Fotoğraf sahibi ya da kastettiğiniz başka bir
üyeyi hedef alan hakaret içerikli, alaycı, kışkırtıcı, ciddiyetten uzak, polemik doğuracak eleştiriler
yapmayınız. Eleştiri ve yorumların yasal sorumluluğu sahibine aittir.
Sitede her ne şekilde olursa olursa olsun; siyasi, dini, ideolojik görüş düşünce, tartışmalara izin
verilmez, bunu yapanlar siteden belli bir süre uzaklaştırılır, tekrarında siteden üyeliği silinir.
Yüklediğiniz fotoğraflar altına yazacağınız metinde; Trakus ile ilgili konular, kuşlar, çekim teknikleri,
fotoğraftaki tür ile ilgili bilgi ve gözlemler, fotoğrafın hikayesi gibi konuları yazmak hedeflenmektedir,
bunların dışına çıkılmamalıdır.
Fotoğraf paylaşım ilkelerine aykırı olarak çekilmiş/yüklenmiş olduğunu düşündüğünüz fotoğraflara ve
yorumlara kişisel müdahaleler yapmak yerine ana sayfadaki iletişim bölümünden Fotoğraf Forum
Kontrol sorumlularını bilgilendirme yöntemini tercih ediniz.
Fotoğraf Forum Kontrol sorumluları, yukarıdaki ilkelerimize ve disiplin kurallarına aykırı olduğu
belirlenen veya üye şikayetine sebep olmuş yorum ve fotoğrafları site yönetimi adına silme hakkına
sahiptir.

3
Disiplin Kuralları;
TRAKUS´un amacı, ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında, anonim olarak bilgi toplamak ve bu
bilgileri paylaşmaktır. Bu ortak idealimize ulaşmak için ihtiyacımız olan en önemli etmen, huzur içinde
çalışacağımız bir ortamı birlikte yaratmaktır. Bunun için yapmamız gereken ise, birbirimize karşı iyi niyetli,
hoşgörülü ve saygılı olmaktır.
Bu paylaşımda eleştiri ve övgü mutlaka olacaktır ancak her ikisinde de ortak amacımıza hizmet esas alınmalıdır..
Yapılan gerek övgü gerekse eleştirinin dozu dikkatle ayarlanmalı, yanlış anlamalara meydan verebilecek
ifadelerden kaçınmalı, üsluba özellikle özen gösterilmelidir. Hakaret, alay ve kışkırtıcı unsurlardan uzak
durulmalıdır. Bu bağlamda yazılan her iletinin, gönderilmeden önce tekrar okunması önerilir.
Önemli olan iyi niyet olsa bile, bazı istisnai durumlarda ve gerektiğinde uygulanmak üzere, her üyenin uyması
gereken Trakus Disiplin Kuralları aşağıdadır :
Madde 1 _ Amaç :



Üyelerin kişilik haklarını korumak. Kırgınlıklara, küskünlüklere engel olmak. Ortak amaca gönül vermiş
herkesi kazanmak. Dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek. Ortak amaca hizmet yarışında gerekli olan,
huzur, güven ve barış ortamını sağlayarak, katkı ve paylaşım heves ve heyecanını en üst seviyede
tutmaktır.

Madde 2 _ Kapsam :






Yapılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar,
Açılan forumlar, forumlara yazılan yorumlar, bu yorumlara verilen yanıtlar,
Haksızlığa uğrayan üyenin, hak arama adına da olsa, bu maddedeki eylemleri içeren yanıtları,
Trakus veya üye etkinliği ile ilgili olmak, hakaret içermek kaydıyla, hangi platformda paylaşılmış olursa
olsun, yayımlanan her yazı, yüklenen her fotoğraf Trakus Disiplin Kuralları´na tabidir.

Madde 3 _ Değerlendirme Kriterleri








Eylem hakaret içeriyorsa, kışkırtma, küçük düşürme, aşağılama, alay etme amacı taşıyorsa,
Üye etkinliği ile ilgili değil de, kişiyi ve kişilik haklarını hedef alıyor ve rencide ediyorsa,
Yorum kopyala yapıştır yöntemiyle yapılmışsa,
Fotoğraf başkasına ait ise, ya da TC yasalarına, Trakus amacına, fotoğraf yükleme kurallarına aykırı ise,
Üye yazdığı yazılar, ya da yüklediği fotoğraflarla gerginlik yaratmayı alışkanlık haline getirmişse ve
genel huzuru bozuyorsa, sanal kişilik kullanıyorsa,
Trakus.org sitesinin genel işleyiş kuralları (Etik kurallar, Amaç dışı haraketler, Teknik kurallar, Eleştiri ve
Yorum ilkeleri) ihlal edilmişse,

Madde 4 _ Yöntem











3ncü maddede belirtilen eylemlerden birinin gerek kendisine ve gerekse başkalarına karşı
gerçekleştiğini düşünen her üye bu durumu, karşı tarafa cevap vermeyerek, şikayet yoluyla Yönetim´e
bildirebilir. Üye, bu konuda göndereceği maile, şikayet konusu yorumun/fotoğrafın linkini ve kendi
görüşlerini de eklemelidir. Trakus'da yazılan her satır, her fotoğraf yönetim tarafından takip
edilemeyeceğinden, şikayet yöntemi esas alınır. Ancak yönetim tespit edebildiği eylemlere direkt olarak
da müdahale edip disiplin kuralllarını uygulayabilir.
Şikayetler Trakus sitesinde iletişim bölümünde ´´şikayet´´ kategorisi seçilerek iletilir.
Yönetim, gelen şikayet üzerine, ya da kendiliğinden, eylemi Trakus Disiplin Kuralları çerçevesinde
değerlendirir ve kararını verir. 3ncü maddede belirtilen unsurları taşıyan her türlü yazı ve fotoğraf,
yedeklenmek suretiyle derhal silinir.Gerekçesi taraflara bildirilir.
Silinen yorum/fotoğraf sahibi üyenin etkinlikleri de kısıtlanabilir. Bu durumda üye, konuyla ilgili tüm
yazılar eklenerek Disiplin Kurulu´na sevk edilir.
Disiplin Kurulu, üyenin kural ihlali yapmadığına karar verebileceği gibi, eylemin ağırlığına göre üye
hakkında :
1. Uyarma,
2. Üye etkinliklerini 1-12 ay geçici olarak durdurma,
3. Üyeliğin iptali kararı verebilir.
Yönetim gerekli hallerde üyeyi geçici olarak bildirimsiz kapatabilir ve 24 saat içinde kapatma nedeni
eposta ile üyeye bildirilir. Üye etkinliğinin kapatılmasından sonra en geç 7 gün içinde Disiplin Kurulu
kararı taraflara eposta ile bildirilir ve bir örneği arşivlenir.
Site bölümlerinde (Forum, Fotoforum, Fotogaleri gibi) vefat, hastalık ve kaza duyumları için şu
aşağıdaki kriterler aranacaktır. Bu tip duyumlar ancak aşağıdaki kişiler için yapılır.
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1. Trakus üyelerinden birinin vefatı , geçirdiği ağır bir kaza veya ağır bir hastalık
2. Üyelerimizden birinin 1. Derece akrabasının (Eş, Çocuk, Kardeş, Anne/Baba) vefatı, geçirdiği
ağır bir kaza veya ağır bir hastalık

3. Kuşlarla ve doğayla ilgili, çoğumuzun tanıyacağı, topluma mal olmuş bir kişinin vefatı geçirdiği
ağır bir hastalık

Yukarıda yazan kriterlere uymayan kişi ve olaylar için açılan haber ve forum başlıkları
kaldırılacaktır.



Kayıtlı üyemiz olup, başka mecralarda Trakus ve yöneticileri hakkında normal eleştiriler dışında hakaret,
tehdit, alaycı ve ağır sözler edilmesi durumunda (yazılı ve görsel basın, internet siteleri, sosyal paylaşım
siteleri, elektronik postalar, haberleşme grupları v.b) veya birden çok üyemizi Trakus dışında dahi olsa,
toplum tarafından kabul edilemeyecek davranışlara maruz bırakması halinde kişinin üyeliği ve kayıtları
silinir. (tehdit, taciz ve hakaret vb)

Madde 5 _ Disiplin Kurulu ;



Disiplin kurulu grup başkanlarından en az üçünün(3) bir araya gelmesinden oluşur.

Madde 6 _ İtiraz




Hakkında uygulanan kararın haksız olduğunu düşünen üye, gerekçesini de ekleyerek istemini mail
yoluyla Yönetim´e bildirebilir.
İtirazlar Trakus sitesinde iletişim bölümünde ´´şikayet´´ kategorisi seçilerek iletilir.

Madde 7 _ Genel




Muhatabı şikayetten vazgeçse dahi, genel huzuru bozan her eylem için Trakus Disiplin Kuralları
uygulanır.
Üyelerin TC yasalarına göre suç teşkil eden eylemlerinden Trakus sorumlu değildir.

FotoGaleri ve Tür Ekle
Kuralllar













Paylaşılacak fotoğraftaki kuşun doğal ortamında çekilmiş olması şarttır. İnsan eliyle düzenlenmiş yerlerde
(hayvanat bahçesi, doğal yaşam parkı vb.) çekilen fotoğrafları yüklemeyiniz.
Foto Galeride kolaj, dijital abartılı manipülasyonlar kabul edilmeyecektir. Fotoğraf kabul edilecek bir
netlikte olmalıdır.
Evcil, tutsak, yaralı, ölmüş kuşların fotoğraflarını yüklemeyiniz. Halkalama istasyonlarında veya yapılan
bilimsel çalışmalarda çekilen geçici tutsak fotoğrafları halkalama sekmesi seçilerek sadece istasyonda
görev alanlar tarafından yüklenebilir.
Paylaşılacak fotoğrafın, kuşun hangi tür olduğunu belirlemeye yetecek veriler taşımasına özen gösteriniz.
Türünü belirleyemediğiniz kuşlar için fotoğrafınızı öncelikle “Foto forum”da paylaşınız. Foto galeriye
yüklenen fotoğraflar tür tanım kurulu tarafından 30 gün içinde tanımlanamazsa veritabanımıza dahil
edilmez.
Türkiye kuş türleri listesinde bulunmayan türlerin fotoğraflarını yüklemeyiniz. Tür listemizde bulunan
kuşların ülkemiz sınırları dışında çekilmiş fotoğrafları “Yurt dışı” seçeneği işaretlenerek paylaşılabilir.
Yuva, yavru ve yumurta fotoğrafı yüklemeyiniz. Yeterli gelişimi gösterdikten sonra kendi çabasıyla
yuvadan ayrılmış, ebeveyninin bakımına ihtiyacı kalmamış veya insanlarla iç içe yaşamaya adapte olduğu
için tolerans mesafesinde fotoğrafının çekilmesinden rahatsız olmayacak kuş türleri yavrularının yuva
dışında çekilmiş fotoğrafları paylaşılabilir.
TC yasalarına aykırı fotoğrafları yüklemeyiniz.
Başkasına ait fotoğraf yüklemeyiniz. Başkasına ait fotoğraf ancak fotoğraf sahibinin izniyle yüklenebilir.
Paylaşılacak fotoğrafın/açıklamanın yasal sorumluluğu ve telif hakları fotoğraf sahibine aittir.
Yorum bölümüne 'fotoğrafın öyküsü ve fotoğrafa ait değerlendirme' dışında özellikle polemik ve
kutuplaşma yaratacak bilgiler girilmemelidir.
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• Fotoğraf türü doğru seçilmelidir . 1-Aksiyon, 2-Beslenme/Av, 2-Uçar, 3- Sabit , 4- Halkalı, 5- Anomali –
alttür, 6- İlustrasyon. Bu konuda gerekli açıklamayı yayınlar bölümümüzde okuyabilirsiniz.

Fotoğraf türü seçim kriterleri








Seçimin maksatlı tekrarlanan şekilde yanlış yapılması disiplin suçudur.
• Fotoğrafa bakıldığında bariz şekilde çekildiği ortama, doğaya ait olmayan öğelerin göze çarpması
ve/veya fotoğrafın kurgulanmış (habitatın değiştirilmesi, fon eklenmesi, vb.) olduğunun çok açık şekilde
anlaşılması durumunda fotoğraf silinir.
• Site kurallarına uymayan/problemli olduğunu düşündüğünüz fotoğrafları, kendiniz müdahale etmeden
ana sayfa en altta bulunan iletişim bölümümüzü kullanarak kurulumuza bildiriniz. Şikayet olmadan da
kurulumuz ve yönetim şüphe duyduğu fotoğrafların orjinal RAW formatını isteyebilir. Orijinal hali istenen
fotoğrafların RAW dışındaki başka bir format halinde kabul edilmeyecektir.
Fotoğrafı istenen üyemizin fotoğrafın orijinal RAW halini en geç 48 saat içinde forumfoto@trakus.org
mail ile göndermesi gerekmektedir.
Site yönetimi, üyelerimizce girilen bilgileri ve yüklenen fotoğrafları ilgili üyeyi haberdar etmek koşuluyla
sitenin amaçlarına uygun, ticari yönü olmayan, toplum yararı gözeten her türlü etkinlik ve çalışmada
kullanma/kullandırma hakkına sahiptir.
Üye herhangi bir sebeplerle üyeliğini sildirmek isterse veya disiplin nedeni ile yönetim tarafından silinirse;
kişisel bilgileri silinecek, ancak fotoğrafları ve girdiği gözlem ve kayıtlar silinmeyecektir . Bu kayıtlarda
üye ismi çıkarılacak yerine anonim yazılacaktır.

Teknik Hatırlatma












Fotogaleriye Yüklenecek fotoğraf ; Jpg dosya türünde olmalıdır.
Fotoğraf exif bilgisini içermek zorundadır.
Fotoğraf ; 400 Kbyte'ı aşmamalıdır.Bu boyutu aşan Fotograflar kabul edilmez.
Fotoğrafınızın genişliği 1050 pikseli, yüksekliği 800 pikseli aşmamalıdır. Bu boyutları aşan fotoğraflarınız
sitemiz tarafından otomatik olarak yukarıdaki ölçülere uygun olarak boyutlandırılır.
Fotoğrafınızın genişliği 800 pikselden az olmamalıdır. Dikey kadrajla yüklenen fotoğrafların genişliği de en
az 470 piksel olmalıdır.
Fotoğrafınızın kesme işleminden sonraki piksel ölçülerini “Üyenin tür ile ilgili yorumu” bölümünde
belirtmeye özen gösteriniz. Sergi, takvim vb. baskı alınacak çalışmalarda seçimi kolaylaştıracağından
gerçek piksel ölçüleri belirtilmiş fotoğraflara öncelik tanınacaktır.
Fotoğraf bilgilerinizi (Çekim alanı, çekim tarihi vb.) eksiksiz ve doğru girmeniz, veritabanımızın tür adına
güvenilir veriler bulundurması açısından önemlidir.
Belgelediğimiz kuşu ve içinde bulunduğu yaşam alanını mümkün olduğunca aslına uygun, doğada
gördüğümüz gibi fotoğrafa yansıtmak esastır. Fotoğrafta bulunmayan bir nesneyi eklemek ya da bulunan
bir nesneyi silmek; renk doygunluğunu ve renk tonlarını aslından uzaklaştıracak kadar artırmak ya da
azaltmak; keskinleştirme, gren giderme gibi işlemleri gereğinden fazla kullanarak kuşu ve çevresini
aslından uzaklaştırmak doğa fotoğrafçılığının özüne uymayacağı gibi fotoğrafınızın değerini düşürecektir.
Sitede paylaşılan fotoğrafın aslına, kurallara uygun olup olmadığını belirlemek üzere, Fotoğraf Forum
Kontrol sorumluları, üyelerimizden fotoğrafın orijinal formatını (raw) isteme hakkına sahiptir. Talep edilen
ve 48 saat içinde orijinali gönderilmeyen fotoğraf silinecektir.
HD formatında yükleme sadece 1920 x 1080 piksel ebatlarında yapılabilir. Bu fotoğraflarda dosya
büyüklüğü 1 Mb yi aşamaz. HD fotoğraf yükleme seçeneği sadece bir yıldız seviyesine yükselen üyelere
açıktır.

Fotoğraf Forum Kontrol sorumluları, yukarıdaki şartlara ve disiplin kurallarına aykırı olduğu belirlenen
yorum ve fotoğrafları site yönetimi adına silme hakkına sahiptir. Silinme sebebinin tekrarı halinde disiplin
kuralı maddeleri uygulanır.

Fotoğrafa Müdahaleler
Kabul Edilebilir Müdahaleler


Düzeylerin, renk dengesinin, parlaklık ve kontrastın, renk tonlarının, doygunluğun, gölgeleme ve
vurgulamanın, pozlamanın, detayları belirginleştirmenin (keskinleştirme), pürüz (gren/noise) gidermenin
ayarlanması, aşırıya kaçmamak koşuluyla uygulanabilir. Burada esas olan, fotoğrafın çekildiği an alınan
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görüntüye, doğal görünüşü bozmayacak şekilde sadık kalmaktır.
Kadraj ayarının fotoğraf işleme programlarında çekim anındaki orijinal kadrajdan bağımsız olarak
ayarlanması (kesme). Fotoğrafçının kişisel beğenisiyle ya da bakış açısıyla şekillenen bir tercihtir.
Fotoğrafın, sanal ortamda paylaşılması için daha küçük ebatlara boyutlandırılması (ölçeklendirme). için
uygun ölçeklendirme ayarları ilgili teknik maddede belirtilmiştir.
Çerçeve uygulaması, fotoğrafçının kişisel beğenisiyle gerçekleşen bir tercihtir. Sadece HD
uygulamalarında çerçeve kabul edilmez.
İmza uygulaması, fotoğraf sahibinin kişisel tercihiyle belirlenecek karakter ve metinle, mümkün
olduğunca az dikkat çekecek şekilde uygulanmalıdır.

Kabul Edilemez Müdahaleler






Fotoğrafın orijinalinde bulunan bir nesnenin silinmesi, çekim anında fotoğrafın orijinalinde bulunan her
türlü varlığın silinmesi işlemini kapsar. Dal, çalı, yaprak gibi ayarlanmış kadrajın herhangi bir yerinde
görünmesi arzu edilmeyen her türlü canlı veya cansız varlığın silinmesi kabul edilemez müdahale olarak
değerlendirilir.
Fotoğrafın orijinalinde bulunmayan herhangi bir nesnenin, varlığın, unsurun, özelliğin eklenmesi ve doku
taşıma. Belli bir alanın seçilerek renkler veya netlik ile oynanması müdahale sayılır. Çekim anında ya da
fotoğrafçı tarafından orijinal görüntüye sonradan eklenecek her türlü nesne, varlık, unsur ve özelliği;
ayrıca fotoğrafın herhangi bir yerinden klon yöntemiyle alınan bir dokunun fotoğraftaki başka bir yere
taşınmasını kapsar. Orijinal kadrajda yer almayan herhangi bir nesne, varlık, unsur veya özelliğin
eklenmesi; orijinal kadrajda yer alan herhangi bir nesne, varlık, unsur veya özelliğin fotoğraf işleme
programlarındaki taşıma araç ve yöntemleriyle fotoğrafın başka bir yerine taşınması; güneş ışığı, flaş ya
da benzeri tüm ışık kaynaklarının kullanılması sonucu oluşmuş renklenme, ton, ışık alma benzeri orijinal
oluşumların fotoğraf işleme programlarındaki boyama fırçası, klon ve benzeri araçlarla yeniden yapılması
kabul edilemez müdahale olarak değerlendirilir. Flaşlı çekimlerde fotoğrafçıya düşen, her türlü teknik
imkanı kullanarak çekim esnasında istenmeyen renk, ton veya ışık oluşumlarının önüne geçmektir.
Boyama fırçası ve doku taşıma işlemleri sanatsal pek çok fotoğraf dalında uygulanmasında sakınca
görülmeyen işlemler olabilir. Doğa fotoğrafçılığı ve onun alt dalı olan kuş fotoğraflama alanında anılan
bu iki yöntem (boyama ve doku taşıma) çekilen fotoğrafı hem belge hem de doğa fotoğrafı olmaktan
uzaklaştıracağı için kesinlikle kabul edilemez müdahaleler olarak değerlendirilir.
Bu kurallar Fotogaleri ve Tür ekle bölümleri için geçerlidir.

FotoForum
Kuralllar










Tanım veya bilgilenme/bilgilendirme amacı ile; doğal çevremizi tanımamıza katkı sağlayacak, canlı cansız
tüm varlıklar, kullandığımız makine, yardımcı ekipmanlar, kuşçu, harita, kroki; ölmüş, yaralı, tutsak kuş;
habitat, bitki, böcek, sürüngen vb. dahil her kalitede fotoğraf Foto Foruma yüklenebilir.
Evcil hayvan (kedi, köpek vb.), kafes kuşu (muhabbet kuşu vb.) fotoğrafları yüklemeyiniz.
Başkasına ait fotoğraf yüklemeyiniz. Başkasına ait fotoğraf ancak fotoğraf sahibinin izniyle yüklenebilir.
Paylaşılacak fotoğrafın/açıklamanın yasal sorumluluğu ve telif hakları fotoğraf sahibine aittir.
Yapılacak açıklamalar ve yorumlar kurallarımıza uygun olmalıdır.
Foto Foruma üreme döneminde çekilmiş yuva , yuvada yavru ile yumurta fotoğrafları yüklemek yasaktır.
Yavru fotoğrafı yavrunun yuvada olmaması diğer bir deyişle kendi becerileriyle yuva dışında
bulunabilmesi ve kendi becerisi ile beslenebilmesi şartı ile yüklenebilir.
Yuva fotoğrafı ancak üreme dönemi dışında, yuvada yavru, yumurta, yuva yapımı/onarımı faaliyetleri yok
iken çekilmiş olması şartıyla bilgilenme/bilgilendirme amaçlarıyla paylaşılabilir.
Tarih ve yer bilgisi girilmesi türün tanımlanması açısından faydalı olacaktır.

Teknik Hatırlatma



Fotoğraf ; Jpg dosya türünde olmalıdır.
Fotoğraf ; 400 Kbyte'ı aşmamalıdır.Bu boyutu aşan Fotoğraflar kabul edilmez.

7


Fotoğrafınızın genişliği 900 pikseli, yüksekliği 800 pikseli aşmamalıdır. Bu boyutları aşan fotoğraflarınız
sitemiz tarafından yukarıdaki ölçülere uygun olarak boyutlandırılır.

Fotoğraf Türü Seçimi;
1- Sabit: Herhangi bir tünekte hareketsiz duran kuşlar. Normal duruş hallerini aşırı derecede
değiştirmemiş kuşlar. Suda yüzen su kuşları, Normal tempoda karada yürüyen kuşlar. Kafasını çeviren
veya gagası açık kuşlar sabit kabul edilecektir.
2- Uçar: Normal uçuş pozisyonundaki havadaki kuşlar. Ayakların yerle veya dalla irtibatının tamamen
kesilmiş olması şartı aranır. Havada normalin dışında pozisyon almış, dalan, yan veya ters dönmüş kuşlar.
Aynı türden veya başka kuşlarla dalaşan kuşlar aksiyon olarak yüklenebilir.
3- Aksiyon: En çok hatalı girilen kategorilerden biri olan aksiyonu da şöyle tariflendirebiliriz. Yerde,
havada veya tüneğinde normal duruşlarının dışında pozisyon almış kuşlar. İniş veya kalkış anındaki
kuşlar. Zıplayan, koştuğu belli olan veya kanadını açmış kuşlar, Dışkı/Pelet çıkarma, çiftleşme, kavga
anındaki kuşlar. Normal hareketlerini yaparken yavaş pozlamayla hareket hissinin vurgulandığı karelerde
aksiyon olarak kabul edilir. Örneğin ağacı delen bir ağaçkakan 1/2000 pozlamayla dondurulmuşsa "sabit"
kategorisinde, 1/200 ile kafa hareketi gösterilmişse "aksiyon" kategorisinde olabilecektir. Aynı şekilde
koşan yürüyen veya bir dalda hareket eden ufak ötücüler içinde bu geçerli olacaktır.
4- Beslenme/Av: Kuşların gagalarında veya pençelerinde bir besin veya avın net şekilde görülebilmesi
şartı aranır. Bununla beraber kafası veya gagası suyun içindeki kuşlar, aynı şekilde gagaları besin amaçlı
bir kovuk veya deliğe girmiş kuşlarda bu kategoride kabul edilebilir.

Site Hakkında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye´nin Kuşları
Forum
Foto Galeri
Foto Forum
Kuş Forum
Tanım Bekleyenler
Gözlem Girişi
Tür Ekle
Fotoğraf Ekle
Foto Forum
Haberler, Etkinlikler, Arazi Notları
Yayınlar
Sergi
Linkler
Üyeler
İletişim
Sohbet Odası
Üyelik
Yıldız Hesabı
Fotoğraf Değerlendirme Hesabı
Günün Üyesi
Günün Fotoğrafları
Güncel Türminatör Listesi
Video
Trakus e-dergi
Yasal Uyarı
Site Yönetim Ekipleri
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Türkiye´nin Kuşları
Türkiye´nin doğasında gözlenen tüm kuşların bulunduğu, görsel olarak türleri karşılaştırılarak tanıma yardımcı
olacak bölümdür. Bu bölümde her türün detaylı bilgi sayfasına gidiş imkanı vardır. Arama (Türkçe, İngilizce,
Latince) alfabetik isimle veya görsel olarak yapılabilmektedir. Türü kolay bulmak için benzer türlerden oluşturulan
aile ler içinde arama yapmak mümkündür. Sağ üst köşede bulunan ‘Tam Listeye’ tıklayarak, Türkiye tür listesi
görülebilir.
Forum*
Site üyelerinin bildiri, sorun çözümü ve haberleşme alanı olarak tasarlanan forum da Duyurular-Etkinlikler, Site
Hakkında, Teknik Ekipman, Pazar Yeri, ve Kuş acil olmak üzere iki(5) ana başlık bulunmaktadır.Her site üyesi
forumda konu açabilmekte ve herhangi bir konuya yorum beyan edebilmektedir. Siteye üye olmayan ziyaretçiler
sadece izleyici olabilirler foruma katılamazlar.
Forum sayfasında son konu, açılış tarihi, toplam mesaj gibi istatistikî bilgiler bulunmaktadır.
Forum kontrolü yönetim tarafından yetkili üyeler tarafından yapılmaktadır. Yönetim gerek gördüğü takdirde
forum konusunu kilitleyebilmektedir (yoruma kapatma ve silme engeli).
Forum sayfasında forum konularına bütünleşmiş bir arama motoru bulunmaktadır. Forum mesajları arasında
anahtar kelimeye göre arama yapmaktadır.
Foruma açılan her konuya gelen mesajlar hakkında konuyu açan kullanıcıya bilgi maili site tarafından otomatik
olarak gönderilmektedir. Foruma yazılan her mesaj ana sayfada iz bırakmaktadır. Konu başlıkları ana sayfada
yıldız ile belirtilir.
Foto Galeri*
Fotogaleri Girişi linkini kullanarak siteye üyeler tarafından yüklenen tür fotoğraflarının izlendiği bölümdür. Foto
Galeriye eklenen fotoğraflar ve metinsel içerikleri yönetim ve fotoğraf denetleme komitesi tarafından takip
edilmektedir. Kurallara aykırı şekilde ve amaç dışı yüklenen fotoğraflar silinir, fotoğraf sahibi uyarılır gerekirse
siteyle erişimi engellenir. Fotoğraf yükleme kuralları iyi okunmalıdır. Bu bölümde fotoğraflar standart olarak geliş
sırasına göre bir sayfada 24 fotoğraf olmak üzere listelenir. Sayfada bulunan filtreleme araçlarını kullanarak
´´türe´´, ´´yüklenme zamanına´´ , ´´kalite ve izlenme sayısına´´, ´´izlendiği il´´ kıstaslarına göre süzme
işlemi yapılabilir.
´´ ? ´´ işaretli fotoğraflar tanımlanamayan türü ifade eder. Bu fotoğraflar tür tanım komitesi tarafından
onaylanarak türe aktarılır. Tür tanım komitesi site üyelerinden oluşur yönetim tarafından belirlenirler. Kullanıcı
tarafından tür adı beyan edilen fotoğraflarda tür komitesi tarafından onaylanır. Tür komitesi veya site
yöneticilerinden 2 farklı kullanıcı aynı tür adında onay verirse tür adı kesinlik kazanır. Fotoğraf ekleyen kişi tanım
heyetinde ise onun görüşü onay için gerekli 2 üye şartına etken değildir. Tür adının kesinlik kazanması
tanımlanamayan türlerde de aynı şekilde işler.
FotoGaleriye eklenen fotoğraflara yapılan metinsel değerlendirmeler fotoğrafı ekleyen kullanıcıya site tarafından
otomatik olarak gönderilmektedir.
Foto Forum*
Fotoforum girişi linkini kullanarak siteye üyeler tarafından yüklenen çok çeşitli fotoğraflarının izlendiği bölümdür.
Foto Forum daha az detaycı, eğitim ve öğrenmeye yöneliktir. Foto Foruma eklenen fotoğraflar ve metinsel
içerikleri yönetim ve fotoğraf denetleme komitesi tarafından takip edilmektedir. Kurallara aykırı ve amaç dışı
yüklenen fotoğraflar silinir, fotoğraf sahibi uyarılır gerekirse siteyle erişimi engellenir.
Foto Forum da fotoğraflar standart olarak yazılan mesaj tarihine göre sıralanırlar, eklenen ilk fotoğraf a güncel
zamanda yorum gelmesi onu ilk fotoğraf yapabilir. Ayrıca geliş sırasına göre listeme seçeneği de vardır. Bir
sayfada 24 fotoğraf olarak listelenir.
FotoForuma eklenen fotoğraflara yapılan metinsel değerlendirmeler fotoğrafı ekleyen kullanıcıya site tarafından
otomatik olarak gönderilmektedir. Ana sayfada, en alt sağda izleme bölmesi bulunur.
Kuş Forum*
Bu bölümün Forum yapısı üzerine kurulmuştur, fakat Kuş Forumda bazı farklılıklar vardır. Kuş Forumda açılacak
konu sayısı tür adedi ile sınırlıdır bir türe ait ikinci bir başlık açılamaz ve sadece türe ait bilgiler toplanır. Türe ait
konu başlığı tür yetkilisine aittir tür yetkilisi türün başlığı altında bilgi toplanmasını organize eder üyelerden gelen
yeni bilgileri türün detaylı bilgi sayfasında derler eksik veya yanlışlıkları düzenler.
Kuş Forum sayfasında alfabetik indeks ve tür adına göre arama motoru mevcuttur. Ayrıca eklenme sırasına göre
gelen liste Tür Adı linkini kullanarak tür adına göre sıralanabilir.
Tanım Bekleyenler*
Türe yönelik eklenen fotoğraflar (Foto Galeri Fotoğrafları ve Kişisel Tür Arttırma Amaçlı Fotoğraflar)
onaylanıncaya kadar Tanım Bekleyenler havuzunda beklerler. Türe ait fotoğraf verisinde herhangi bir yanlışlığa
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mahal vermemek için tür tanım komitesi tarafından onaylanan fotoğraflar tür sayfalarında görünür. Tanım
Bekleyenler sayfasın da Son bir ayın tanım bekleyenleri ve Tanımsızlar olmak üzere 2 bölüm vardır. Son bir ayın
tanım bekleyenleri fotoğraf yükleme süresinden itibaren bir aylık dönem içerisinde tanım bekleyen fotoğraf
grubudur, tanımsızlar ise bir aylık süreyi geçmiş tanımlanmamış fotoğraflardır.
Tür fotoğrafının onaylanması için Tür komitesi veya site yöneticilerinden 2 farklı kullanıcının aynı görüşü
bildirmesi gerekmektedir. Fotoğraf ekleyen kişi tanım heyetinde ise onun görüşü onay için gerekli 2 üye şartına
etken değildir.
Gözlem Girişi*
Gözlem girişi site üyelerinin doğal ortam da yaptıkları gözlem kayıtlarını paylaştıkları bölümdür. Bu bölümde üye
gözlemlediği türleri ve belirlediği adetlerini kayıtlara geçirir, önceden belirlenmiş alanlar uygun ise haritadan
mekânı seçer değil ise alan tarifi yapar. Her gözleme 2 adet alan veya tür fotoğrafı eklenir. Gözlem girişi için
gerekli şartlar giriş sayfasındadır. Gözlemlere yorum yapılabilir, yorum gözlem sahibine site tarafından e-mail ile
otomatik olarak bildirilir.
Gözlemlere eklenen her gözlem kaydına yapılan metinsel değerlendirmeler gözlemi ekleyen kullanıcıya site
tarafından otomatik olarak gönderilmektedir.
Tür Ekle*
Tür Ekle ( bknz. Fotoğraf Ekle Tür Ekle) linkini kullanarak üyeler fotoğraf yüklerler yüklenen fotoğraflar tanım
bekleyenlerde kesin tanıyı beklerler. Bu bölüme eklenen fotoğraflar Foto Galeri ya da Foto Forum Alanlarında
gösterilmez üyenin detay sayfasında görülebilir ve onaylandıktan sonra ilgili türün sayfasında görülebilir.
Değerlendirme ye açıktır, günün fotoğrafı seçilebilir. Tür fotoğrafı sayısını arttırmak amaçlanmıştır. Günde 1 adet
fotoğraf yüklenebilir.Fotogaleri kuralları geçerlidir.
FotoGaleri*
Sitenin amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında anonim olarak bilgi toplamak ve bu bilgilerin
paylaşılmasıdır. Bu amaçla sitedeki bilgileri pekiştirmek için doğal ortamlarında çekilmiş kuş fotoğrafları
yüklenmektedir. Yüklenen fotoğraflar ve metinsel içerikleri fotoğraf denetleme komitesi ve yönetim tarafından
takip edilmektedir, Kuralar yükleme sayfasında belirtilmiştir, kural dışı yüklemelerde fotoğraf silinebilir, yükleyen
kullanıcı uyarılabilir veya siteye erişimi engellenebilir. Foto Galeri ye 4 günde bir fotoğraf yüklenmektedir.
FotoGaleri ye Doğal ortamda çekilmiş iyi kalitede kuş fotoğrafları yüklenebilir.
Bu bölüme ayrıca 15 günde bir, yüksek çözünürlüklü fotoğraf yüklenebilir.(1920x1080 pixel) Bu sadece sitede bir
yıldız almış üyeler için geçerlidir.
Foto Forum
Amacımıza hizmet eden her türlü fotoğrafın paylaşılabildiği serbest kürsümüzdür. Günde 1 yükleme limiti vardır.
Kuralları yükleme sayfasında yazılıdır.
Haberler, Etkinlikler, Arazi Notları
Trakus.org sitesini ana sayfasında 4.5 saniyede bir dönen güncel haberlerler sol baş köşededir. Veri girişi
Yönetim Haber Gurubu tarafından yapılmaktadır. Geçmiş haberlere tarih sırasına göre erişilebilmektedir. Her üye
burada yayınlanmasını istediği haberi en fazla 3 fotoğraf ile haber@trakus.org adresine gönderebilir, yönetim
gönderilen haberi yayınlayıp yayınlamama hakkına sahiptir.
Yayınlar*
Sitenin amaçları ile örtüşen, bilimsel, genel, türe özel, doğa ile alakalı, eğitici, öğretici veya bilinçlendirici bilgilerin
doküman bütünlüğünde belli kurallar çerçevesinde paylaşıldığı alandır. Doküman yükleme hakkı her üyeye
verilmiştir ve hafta bir ile sınırlandırılmıştır. Yüklenen dokümanlar yönetim yetkili organları tarafından kontrol
edilmektedir, gerekli görüldüğün zaman doküman silinebilir, yükleyen kullanıcı uyarılabilir veya siteyle bağlantısı
kesilebilir. Doküman yüklenirken doküman içeriği ile alakalı başlık, kısa bir bilgi içeren açıklama ile birlikte
yüklenir. Doküman ön bilgilerin de arama yaparak istenilen dokümana kolay erişimi sağlayan bir arama motoru
mevcuttur. Doküman girişi için gerekli şartlar giriş sayfasındadır.
Sergi
Oluşturulan yazılım ve vasıtasıyla değerlendirme yapılmış fotoğraflar arasında yüksek değerlendirme notu almış,
üyeler tarafından beğenilmiş fotoğraflar seçilerek aylık arşiv kaydı için 60 fotoğraf belirlenerek arşiv seçimini
yapacak site yöneticisine sunulur. Yönetici bu fotoğraflar arasından aynı üye için birden fazla olmamak kaydı ile
10 tanesini ilgili ay için arşiv kayıtlarına aktarır arşive aktarılan fotoğraflar silinemez fotoğraf sahibi silmeyi
denediği zaman arşive alındığı için silinemez uyarısını alır.
Sergi izleme sayfasın da geçmiş ay ve yıl sergileri de izlenilebilir. Sayfada bulunan ay ve yıl seçenekleri ile geçmiş
sergiler görüntülenebilir.
Linkler
Kuş türleri, doğal yaşam, üyelerin kişisel web siteleri gibi sitenin varoluş amacına uyan sitelere linkler bulunur.
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Ayrıca sitesinden Trakus.org a link vermek isteyen site sahiplerinin kullanabileceği farklı zeminlere uygun 2 imaj
ve html kodları bu kısımda mevcuttur.
Üyeler*
Üye listesinin toplandığı bölümdür. Arama motoru kullanarak üyelerin kişisel sayfalarına erişilebilir, siteye üye
olmayanlar detay sayfalarında tüm bilgileri göremezler. İsme veya takma isme göre arama yapılabilir.
İletişim
Site üyelerinin veya site dışı ziyaretçilerin site yönetimi ile iletişim kurabilmesi için gerekli bir form bulunmaktadır.
Belirli (Şikâyet, Hata Bildirimi, Görüş ve Öneriler, Üyelik Aktivasyon, Yardım, Reklam) konu başlıkları ile ilgili
olarak yönetim ile iletişime geçilebilmektedir. Daha fazla bilgi veya her hangi bir soruna çözüm için
trakus@trakus.org mail adresi üzerinden yardım talep edilebilir.
Sohbet Odası*
Trakus.org sitesini aynı anda ziyaret eden üyelerin aynı anda sohbet odasına girerek faydalanabilecekleri bir
hizmettir. Açılan pencere de sağ alanda aynı anda sistem de bulunan üyelerin isimleri görülebilir ve ona göre
iletişim kurulabilir. Bu linkin görülebilmesi için üye oturum açmış olmalıdır, aksi takdirde hizmetten
faydalanılamaz.
Üyelik
Sitenin amacı ´´Sitenin amacı ülkemizde doğal ortamda yaşayan kuş türleri hakkında anonim olarak bilgi
toplamak ve bu bilgilerin paylaşılmasıdır.´´ Trakus.org her yaştan kullanıcıya hitap eden sosyal bir sitedir. Sitenin
amaçlarına ve etik kurallara uyabilecek, daha iyiye gitmek için çaba sarf edebilecek, kendini doğaya ve kuşlara
adamış insanlar potansiyel üyelerimizdir. Trakus.org a üye olabilmek için üyelik formu tam olarak doldurulmalıdır.
Üye adayından, kayıt sonunda, kendisini tanıtan kısa bir yazıyı İletişim kanalından Üyelik Aktivasyon konu
başlığını seçerek göndermesi istenir. Eğer üye gerekli tanıtıcı yazıyı göndermese üyeliği aktif edilmez. Yeterli ve
makul bir tanıtım yazısı gönderdikten sonra tekrar üyelik değerlendirilir ve uygun görülürse üyeliği aktif edilir
durumdan üye mail yoluyla tekrar haberdar edilir.
Başlangıç seviyesi için üyenin hakları sınırlıdır fotoğraf ekleyebilir, yorum yapabilir, doküman ekleyebilir, forum
açabilir, foruma katılabilir. Üye talep ederse boşta bulunan türler için tür yetkilisi olabilir, tür bilgilerini
derleyebilir.
Site kuralları üye müracaat bölümünde okunması zorunlu bir alandır. Üye müracaat sırasında site kurallarına
uymayı baştan kabul eder. Üye olduktan sonra bunun aksi yönünde davranan üyeler yönetim tarafından uyarılır,
engellenebilir, siteyle bağlantısı kesilebilir. Etik dışı davranışları huy edinen üyeler yönetim kurulu karar ile
doğrudan siteden uzaklaştırma alabilir.
Yıldız Hesabı
Üye detay sayfasında üyelerin faaliyetleri sonucunda verilen yıldızlar görünür. Bu yıldızların hesaplanması ve
limitleri aşağıdaki gibidir.
Değerlendirme site tarafından otomatik olarak yapılır ve ilgili alanda saklanır.
Yüklenen Her Fotoğraf (FotoGaleri,Tür Ekle) x 1
FotoGaleriye Yapılan Her Değerlendirme x 0.25
Yüklenen Her Fotoğraf (FotoForum) x 3
FotoForuma Yapılan Her Değerlendirme x 1
Kuş Foruma Yazılan Her Mesaj x 4
Foruma Yazılan Her Mesaj x 1
Eklenen Her Gözlem x 6
Adına Eklenen Video x 10
Gözlem Sayfasına Yapılan Her Değerlendirme x 1
Üye yetkili türlerine eklenen her 10(On) kelime x 1
x>200 = 1 yıldız
1500>x>500 = 2 yıldız
3000>x>1500 = 3 yıldız
5000>x>3000 = 4 yıldız
x>5000 = 5 yıldız
Fotoğraf Değerlendirme Hesabı
Fotoğrafa üyeler tarafından yapılan değerlendirmeler aşağıdaki formüle göre işleme tabi tutularak fotoğrafın
bilgilerine eklenir. Yapılan işlem aşağıda ki gibidir.
Fotoğraf değeri=(Fotoğrafın Toplam Değer. Notu / Adet (Yapılan değer. sayısı))+Adet (Yapılan değer. sayısı) / 7
Sitenin fotoğraf değerlendirme ve sıralama işlemi bu hesap sonunda aldığı değere göre yapılmaktadır.
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Günün Üyesi
Günün üyesi olabilmek için üyenin son 90 gün içinde günün üyesi olmamış olması gerekmektedir. Günün üyesi;
Fotoğrafına yüksek değerlendirme notları almış, baş köşelik fotoğraf sahipleri arasından rastgele bir yapıda site
tarafından seçilir.
Günün Fotoğrafları
Günün fotoğrafı seçimi için güncel tarihin 2 gün gerisinden işlem yapılıyor.(Tam olarak değerlendirilmiş
fotoğraflardan seçim yapabilmek için.) Bu fotoğraflardan değerlendirme notuna en yüksek 4 tanesi süzülerek
günün fotoğrafı kısmında rasgele bir sıra ile yer bulur. Günün fotoğrafı sıralamasına girebilmesi için Yurt içi çekimi
(TR) olması gerekmektedir. Seçim site tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.
Güncel Türminatör Listesi
Üyenin belgelediği tür sayısına göre hazırlanmış listedir. Fotogaleri ve türekle bölümünden yüklenmiş, onaylanmış
türler kişinin tür sayısını belirler. Liste ilk 100 kişiyi otomatik sıralar.
Video
Site amacına uygun videoların paylaşılabildiği alandır, yönetim tarafından faydalı bulunan videolar bu bölümde
paylaşılır.
Trakus e-dergi
Yayını belli bir peridot içermeyen, bilgi birikimi oluştukça yayına çıkan site dergisidir. Yönetim, medya bölümü
tarafından yayınlanır.
Yasal Uyarı
© TRAKUS. (2007). Serhat Tigrel.
Sitedeki fotoğrafların tüm hakları ve sorumluluğu fotoğraf sahiplerine aittir.
Sitedeki her türlü yazılı metin ve sorumluluğu yazarına aittir.
Fotoğrafların ve yazılı metinlerin sahiplerinden izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Site Yönetim Ekipleri
Yönetim birimleri ile ilgili her türlü yazışmayı aşağıda belirtilen mail adreslerinden yapabilirsiniz.
Disiplin kurulu ekip başkanlarının en az 3 tanesinin katılımı ile toplanır.
Tüm yöneticiler, yönetim panelinde birimleri ile ilgili bölümleri kontrol edebilirler. Sitede o anda kaç üye ve kaç
misafir olduğunu sayı olarak görebilirler, ancak login olan üye isimleri görülmez.
Görev Tanımları ve Ekipler:
Başkan
1 - Finansman kaynağı bulmak
2 - Kurumlarla ilişkilerini düzenlemek.
3 - Birimlerin denetimi, görevlendirilmesi ve koordinasyonu yapmak.
4 - Hosting hizmetini organize etmek.
5 - Sitenin tanıtımı adına her türlü basılı, görsel veya sanal ortamda faaliyet düzenlemek.
İletişim : baskan@trakus.org
Etkinlik
1 - Toplantı, konferans, bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek.
2 - Periyodik TRAKUS kamplarını organize etmek.
3 - Arazi buluşmaları organize etmek.
Fotoğraf / Forum Kontrol
1 - Kurallara uymayan fotoğrafı belirler ve siler.
2 - Tür tanım heyetinden gelen silme talebini gerçekleştirir.
3 - Forum ve yayın kısmını denetler, amaç dışı kullanımda müdahale eder.
5 - Fotoğraf ve yorumlarla ilgili üye şikayetlerini değerlendirir.Fotoğraf ve bilgi paylaşım ilkeleri ve disiplin
kuralları ışığında gerekli müdahaleyi yapar.
6 - Kuş fotoğrafçılığı konusunda üyelere yol gösterir, faaliyet yapar.
7 - Linkler bölümünü kontrol eder düzenler,ekler veya siler.
İletişim : forumfoto@trakus.org
Gözlem
1 - Gözlem girişlerini kontrol etmek.
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2 - Gözlemlerin çoğalmasını teşvik etmek, yeni gözlemcileri bilinçlendirmek.
3 - Gözlem organizasyonları gerçekleştirmek.
İletişim : gozlem@trakus.org
Haber
1 - Genel, etkinlik ve gözlem ile ilgili haberleri haftada en az 3 kere günceller, güncelletir.
2 - Üyelere haber amaçlı görev dağıtır, üyelerden gelen makaleleri toplar, yayına koyar, yayın sırasını belirler.
3 - Metinle ve metin fotoğrafı ile ilgili herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa düzeltir veya düzelttirir.
4 - İlgi alanımıza giren acil konularda, tespit yaptırır, durumu netleştirir.
5 - Haber yapar, gelen haberleri önem ve öncelik sırasına koyarak düzeni sağlar.
6- Medya ekibi ile koordine çalışır.
İletişim : haber@trakus.org
Medya
1 - Trakus Dergi'nin içerik olarak hazırlanması ve yayınlanması.
2 - PDF yayınların içeriğinin kontrolü ve devamlılığının sağlanması.
3 - Güncel konular ve/veya sitedeki gelişmeler ışığında reklam alanı için görseller hazırlayıp yayınlamak.
4 - Trakus Bültenleri hazırlar ve dağıtır.
5 - Haber ekibi ile koordine çalışır.
İletişim : medya@trakus.org
Sergi
1 - Sanal ve gerçek ortamda ki sergi organizasyonlarını düzenlemek.
2 - Sergi içeriği (fotoğraf seçilmesi, fotoğrafların çağrılması, basılması) hakkında çalışmak.
3 - Site üzerindeki sergi alanını kontrol etmek.
İletişim : sergi@trakus.org
Takvim
1 - Takvim tasarımı ve her türlü baskı işlerini düzenler, dağıtımını organize eder.
2 - Fotoğraf seçimlerinde yönetimce belirlenecek görevli üyeler ile çalışır.
İletişim : reklam@trakus.org
Site Tasarımı
1 - Site tasarımında ve yazılım konusunda proje geliştirmek.
2 - Kullanıcılardan gelen önerileri değerlendirmek.
3 - Site işleyişi hakkında üyeleri bilgilendirmek.
Yazılım
1 - Sitenin yazılımını günceller, teknik sorunlara çözüm üretir.
İletişim : trakus@trakus.org
Tür Sayfaları
1 - Tür sayfalarına sorumluları atar.
2 - Yeni adaylar bulunması için faaliyet düzenler, yazılanları denetler.
3 - Belli aralıklarla tür için girişleri ölçer, güncellenmeyen tür sayfası sorumlusu üyeyi uyarır. Gerekirse yeni
sorumlu atar.
İletişim : tur@trakus.org
Tür Tanımı
1 - Trakuş tür listesini belirler, günceller.
2 - Siteye gelen türlerin tespitini yapar, onaylar.
3 - Kurallara/ilkelere uymadığını düşündüğü veya liste dışı türlerin/fotoğrafların silinmesi için Fotoğraf Forum
Kontrol sorumlusunu uyarır.
4 - Tür sayfalarında yanlış bilgi olup olmadığını denetler.
İletişim : turtanim@trakus.org
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Üye İşleri
1- Üyelik işlerini takip eder. Başvuru kıstaslarını belirler. Üye kabulünü yapar.
2- Üye mesajlarına cevap verir veya cevaplanması için ilgili birimi bilgilendirir.
3- Uyarı, süreli/süresiz uzaklaştırma işlemini gerçekleştirir ve üyeyi nedenleri konusunda yazılı olarak bilgilendirir.
İletişim : uye@trakus.org
Video
1- Siteye eklenen/eklenecek videoların kontrolü ve yönetilmesini takip eder.
2- Yeni videoların çekilmesini teşvikini sağlayan aktiviteleri düzenler.
İletişim : video@trakus.org
Güncel Türminatör Listesi
Üyenin belgelediği tür sayısına göre hazırlanmış listedir. Fotogaleri ve türekle bölümünden yüklenmiş, onaylanmış
türler kişinin tür sayısını belirler. Liste ilk 100 kişiyi otomatik sıralar.

