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İğneada Resort Hotel’de gerçekleşen Toplantıda, Başkan Serhat Tigrel’in açılış
konuşmasının ardından, her Bölüm Yöneticisi, sırayla kendi bölümleri ile ilgili 2015’de
gerçekleşen faaliyetleri sundu, ardından 2016’da yapılacak faaliyetler, görüş ve öneriler
paylaşıldı.
Toplantıya Trakuş Yönetim Ekibi haricinde, deneyimlerini, görüş ve önerilerini paylaşmak
üzere, Trakel Yöneticisi Hakan Yıldırım ve Tramem Yöneticisi Ümit Malkoçoğlu da katıldı.
Toplantının birinci günü sadece Yöneticilere açık iken, ikinci günü Üyelere de açık olarak
gerçekleştirildi.

ALINAN KARARLAR ve ÖNERİLER
GENEL: Serhat Tigrel – Meral Özkan
1. Her Bölüm için, sıkça sorulan sorular bölümü hazırlanacak
2. Site’ye yeni üye kazanma konusuna aksiyon planı hazırlanması için , Yönetim Ekibi
çalışmaya başlayacak.
3. Sergi hazırlığı ve serginin tüm Türkiye’yi dolaşması konusu:
a. İlk sergi, 2 Şubat’ta sulak alan günü için Çevre Bakanlığı sergisinde, İstanbul’da
açılacak.
b. Devamı planlanacak
4. Herhangi bir şehirde çekilmiş bir tür arandığında, veya bir türe ait tüm veriler
arandığında aşağıdaki her alandan bir arada bilgiler gelmeli; bu yönde bir düzenleme
yapılacak.
a. Galeri
b. Tür ekle
c. Gözlemler
5. Trakuş’un kurumsal kimlik kazanması ile ilgili olarak, 2016 sonuna kadar bir planlama
yapılacak. Sonrasında, plana uygun olarak harekete geçilecek (Serhat Tigrel).
6. Site altyapısı ve görsel yenilenmesi ile ilgili plan 1 ay içinde yapılacak, tamamen yeniden
yapılacak site 1 yıl içinde hizmete girecek. Kongre de alınan kararlar gereği yapılacak
yazılım değişliklerin bazıları yeni sitede hizmete girecek. (Serhat Tigrel)
7. Beğen sayısı limiti 10 adet arttırılacak.

VİDEO BÖLÜMÜ: Kadir Dabak
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1. Nisan 2016’da, 2016 Trakuş Tanıtım Filmi tamamlanarak, yayınlanacak
2. Video çekimi konusunda eğitim filmi hazırlanacak
3. Video eğitim semineri (örneğin Trakuş Doğumgünü toplantısı sonrası) için anons
edilecek, istekli olması durumunda düzenlenecek
4. Video Bölümü’ne “beğen” butonu eklenecek
5. Tür video konsepti planlanacak: Her türün videosunun tür sayfasında yayınlanması
sağlanacak
6. Windows-Movie maker gibi kolay bir video işleme yazılımının tanıtım filmi hazırlanacak
sitede yayınlanacak.

ÜYE İŞLERİ BÖLÜMÜ: Hüseyin Meşe
1. Bölüm yöneticisi olarak Naim Yahşi ayrılmış, yerine önerisi ile Hüseyin Meşe atanmıştır.
2. Yeni üye kayıt olurken doldurduğu bilgiler çok fazla, gözden geçirilerek, gerek
görülmeyenler çıkarılacak
3. Yeni üye kaydı yapılırken, üye adayı ayrıca mesaj atmak zorunda kalmayacak, kayıt
sayfasında mesajını yazabilecek ve bu mesajla üye onaylanınca, üyeye otomatik bir
mesaj gidecek
4. Yurtdışı üyelik kaydı yapılırken, ülke-şehir seçilebilmeli, bunun için altyapı sağlanacak
5. Üye girişinde Kurallar, Türkçe yanında İngilizce de olacak
6. Üye kaydında iletişim bölümünde telefon numarası +90 gibi bir Numara ile başladığında,
numaranın tamamı sığmıyor, bunun altyapısı hazırlanacak
7. Üyelerle görüşebilmek için, tek yönlü telefon hattı kullanılması değerlendirilecek
8. Üye başvurusunda; “48 saat içinde size bilgi verilecektir” notu eklenecek
TÜR TANIM BÖLÜMÜ: Ömer Necipoğlu, Ahmet Karataş, Akif Akyurt, Emin Yoğurtçuoğlu
Ergün Bacak, Kerem Ali Boyla, Kiraz Erciyas Yavuz, Korhan Özkan, Mehmet Ünlü
Mutlu Salman, Nizamettin Yavuz, Ömer Döndüren, Sercan Bilgin, Soner Bekir
Veysel Kahraman, Zafer Kurnuç

1. Prof. Dr. Ahmet Karataş, Tür Tanım Bölümü Başkan Yardımcılığı’na atandı
2. Latince isimlerde hatalı isimler için düzeltilmiş liste Başkan’a iletilecek
3. “Tanıma uygun değil”, karanının verilebilmesi, yetkilendirilecek 2 tanımcının onayı ile
olabilecek.
4. Tanım yorum kısmını sadece; Tanımcılar, Yönetim ve Yükleyen görebilsin ve yazabilsin
5. Androit ile ilgili yazılım sıkıntısı; örneğin şehir seçimi yapılamaması düzeltilecek. Tanımcı,
gerekirse yer değiştirebilecek.
6. Tür Tanım Heyeti, türü onaylarken, kategorisinde (beslenme, aksiyon, vs.) bir yanlışlık
görürse, düzeltilmesi için linkini Murat Çuhadaroğlu’na iletecek
7. Tür kodları: Bazı türlerde birden fazla kod var, düzeltilmeli (Bu konuda Ahmet Hoca’nın emaili ilgilenecek)
8. Tür tanım heyeti, tanımda ilkeler ve usulleri konusunda genel bir yazı hazırlayacak, ve bu
yazı üyeler ile paylaşılacak amaç; üyelerin tanım heyetinin nasıl değerlendirme yaptığı
hakkında sağlıklı bilgi sahip olması.
9. Tür Tanım Heyeti için 1 kimlik açılacak ve üyelere yorum yazılırken, kişisel kimlikler değil,
bu kimlik kullanılacak
10. Tür Tanımcılığı kadrosu bir eksiltilecek, Silas çıkarılacak.
11. Bilgilendirme: 2015’de Türkiye tür listesine 3 yeni tür eklendi.
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TÜR SAYFALARI: Yavuz Eryavuz – Mutlu Salman
1. Atıl türlerin sorumlularına ulaşılacak, gerekirse yeniden dağıtım yapılacak
2. Ayırıcı tanım çalışmaları tür sayfalarına eklenecek
3. Ses dosyalarının yazılımı güncellenecek, ve sesler tamamlanacak
4. Bazı türler için (örneğin Kuzey gümüş martısı) “görseli hazırlanıyor” mesajı çıkıyor, Ömer
Furtun ile beraber bu eksikler giderilecek
MEDYA: Ömer Furtun – Ömer Kulaç
1. 2016 kamp yeri önerileri ve zamanı tartışılarak bir ay içinde karar alınacak
2. Sergi planları yapılacak, uygulamaya geçilecek
3. Sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram) konusu ayrıca ele alınacak: Serhat Tigrel ve
Medya Bölümü Yönetim, konunun uzmanları ile görüşerek, gerekenleri belirleyecek ve
bu doğrultuda faaliyete geçilecek
4. Dergi: Genel kanaat, blok olmasın, dergi olsun yönünde. Dergi 4 ayda bir yapılacak
5. Trakel’in yaptığı gibi, sitede etkinlik günleri düzenlenecek. Sevgililer günü, yeni yıl, vs.
Trakel’de bu günlerde daha fazla paylaşım yapıldığı gözlenmiş.

HABER: Özmen Yeltekin- Melis Çolak - Timur Çağlar
1. Haberlerde 4-5 gün gibi aralar verilmemesi için gerekli aksiyon planlanacak, Haberin
daha hızlı değişmesi hedeflenecek, 48 saatte bir mutlaka yeni haber girilecek.
2. Ekibe ilave yapılacak
3. Tramem ve Trakel’deki önemli olaylar da takip edilerek, haber yapılacak
GÖZLEM: Veysel Kahraman – Mustafa Erturhan
1. Gözlem girişlerini teşvik maksadıyla, Gözlematör listesi yapılması değerlendirilecek
2. Uzun dönemli plan olarak: Fotoğraf sayısı 10’un altında olan türlerin fotoğrafını eklemek
için, gözlem eklenmesi şartı değerlendirilecek
3. Geriye dönük gözlem kontrol kitlenecek; Girilen gözlem kontrol edildikten sonar
değiştirilemeyecek
FOTOĞRAF-FORUM: Murat Çuhadaroğlu - Timur Türker
1. Her üye, yüklediği fotoğrafın Raw’ının saklanmasından sorumludur
2. Fotoğraf makinesinin ortak kullanılması durumunda; 2 fotoğraf arasında en az 5 saniye
fark olmalı
3. Teknik olarak mümkün (yazılım)
olabildiğinde; Exifi olmayan fotoğraf siteye
yüklenemeyecek, exif bilgilerinin silinmeden siteye nasıl fotoğraf yükleneceği nin teknik
açıklaması, sitede yayınlanacak
4. Forum-Fotoforum:
a. Şu anda olduğu gibi, 2 ayrı Bölüm olarak devam edecek
b. Fotoforum Bölümünde revizyon planlanacak: Farklı kişiler tarafından bir
fotoforum altına yorumlar yazılabildiği gibi, fotoğraflar da eklenebilecek
c. Fotoforum arama yapılabilir bir formata getirilmesi değerlendirilecek
5. Fotogaleri’de mevcut FHD formatı devam edecek. Bunun haricinde 1500X1000’e kadar
imkân tanınacak, 4k için henüz erken.

TRAMEM: Ümit Malkoçoğlu
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Ümit Malkoçoğlu (Tirvana), Tramem’i ve faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı. Görüş ve öneriler:
1. Bir tanım kitabı hazırlanması değerlendirilebilir
2. Tramem Facebook sayfası aktif olarak kullanılıyor. 2-3 günde bir, Galerideki fotoğraflar
Facebook’a yükleniyor. Facebook’daki fotoğraf tıklandığında, Tramem’e gidiyor. Bu
metod, Trakuş için de değerlendirilebilir
3. Tramem Kampları tür odaklı olarak, 3-4 ayda bir planlanmaktadır
4. Tramem’e “beğen” butonu önerildi, Tramem Yönetimi değerlendirecek.
TRAKEL: Hakan Yıldırım
Hakan Yıldırım (benimpencerem), Trakel’i ve faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı. Görüş ve
öneriler:
1. Etkinlik günlerinde (14 Şubat, yılbaşı vs. ) fotoğraf sayısı çok artıyor. Trakuş için de
benzeri bir konsept değerlendirilecek
2. Teknik konulardaki destek dileklerini vurguladılar. Bu konuda Serhat Tigrel kendilerine
zaman planı ile ilgili bilgi verecek
3. 2016 hedefleri içinde, hedef kitleyi genişletme maksatlı olarak; okullar, sosyal medya,
kamplar, vs. aktivitelerinden bahsettiler,
benzer yaklaşım Trakuş için de
değerlendirilecek

KATILANLAR : Ömer Kulaç, Yavuz Eryavuz, Nizamettin Yavuz, Mutlu Salman, Hakan
Yıldırım, Ümit Malkoçoğlu, Timur Çağlar, Mustafa Erturhan, Özmen Yeltekin, Ömer
Necipoğlu, Veysel Kahraman, Ergün Bacak, Sercan Bilgin, Murat Çuhadaroğlu, Soner
Bekir, Serhat Tigrel, Ahmet Karataş, Hüseyin Meşe, Kadir Dabak, Meral Özkan.
10/1/2016 İğneada
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