!!! Detaylar ve Program; tarihler ve kamp yeri hariç etkinlik haftasına kadar değişebilir. Lütfen seyahate
çıkmadan önce güncellemeleri takip ediniz. PROGRAM ve DETAYLARIN SON HALİ KAYIT MASASINDA
VERILECEKTİR.
TARİHLER: 19-22 Mayıs 2015
YER: KAYSERİ - SULTANSAZLIĞI
KOORDİNAT : 38°14'35.13"N 35°11'53.12"E
PARKURLAR : Sultansazlığı – Aladağlar Kayseri – Aladağlar Niğde
Güneş Doğuş : 04:19
Güneş Batış
: 18:51
LİNKLER:
https://www.youtube.com/watch?v=1-Rvle4_4nQ
http://www.sultanbirding.com/
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=gozlem&islem=oku&detay=5081
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=gozlem&islem=oku&detay=4222
ULAŞIM:
Katılımcılar etkinlik yerine ulaşım organizasyonunu kendi imkanları ile sağlayacaklardır.
Araçsız gelecek katılımcılar Kayseri-Yahyalı otobüslerini kullanarak Ovaçiftlikköy kavşağında inebilirler. Kavşaktan
kamp yerine ulaşım (1 km) için Yardım Telefonlarını arayabilirler.
Kendi araçları ile veya havaalanından kiraladıkları araçlarla Kayseri üzerinden gelecekler, Kayseri-Niğde otoyolunu takip
edip Yeşilhisarı yaklaşık 10 km. geçtikten sonra sola Yahyalı yoluna girip yaklaşık 7-8 km sonra sola Ovaçiftliğiköyüne
sapabilirler. Sultan Pansiyon Ovaçiftlikköyüne saptıktan sonra yolun sonundadır (1km).
Niğde üzerinden gelecekler Niğde Kayseri otoyolunu takip edip sağa Yahyalı yoluna girip yaklaşık 7-8 km
sonra sola Ovaçiftlikköyüne sapabilirler. Sultan Pansiyon Ovaçiftlikköyü yolunun sonunda (1km).
Sultan Pansiyon/Ovaçiftlikköyü ile bazı illerimiz arasındaki mesafeler:
Ankara
Adana
İstanbul
İzmir
Kayseri
Niğde

369 km
227 km
818 km
827 km
70 km
60 km

YARDIM TELEFONLARI : Atalay Atasoy: 0 538 202 2629 Sultan Pansiyon: 0 352 658 5549 Ömer Kulaçoğlu: 0 531
600 5066 Mehmet Ünlü: 0 505 487 9928 Ahmet Karataş: 0 530 6922287 Ömer Furtun 0 532 4738365
BULUŞMA NOKTASI VE KAYIT: SULTANSAZLIĞI/SULTAN PANSİYON – (Koordinat 38°14'35.13"N 35°11'53.12"E)
Parkur, konaklama ve genel organizasyonun sağlıklı yürümesi için, katılımcıların kayıt masalarına uğramalarını önemle
rica ederiz. Kayıt sırasında Araç Kartınız, Program (son hali), haritalar, ARAZİ PLANLAMA tablosu ve güncel bilgiler
verilecek kayıt ücreti alınacaktır.
KAYIT ÜCRETİ : 50 TL/kişi (Fazilet Üker Resim Yarışması için kampımızı ziyaret edecek öğrencilere kitap, dürbün ve
uçurtma hediyelerimiz olacaktır. Her yıl yaptığımız bu etkinlikte üyelerimizin de bütçeye katkıda bulunma taleplerini göz
önünde bulundurarak belirlenmiştir.)
KONAKLAMA :
ÇADIR – SULTANSAZLIĞI MİLLİ PARKLAR/SULTAN PANSİYON (Koordinat 38°14'35.13"N 35°11'53.12"E)
Trakus kamplarının en keyifli anları şüphesiz kamp ateşi başındaki sohbetler, fotoğrafçıların gözlemcilerin çadır
kurmaktaki marifetlerini görüp değerlendirmek, kuşçuları horultusundan tanıma şansı bulmak ve
uykusuzluk. “Trakus XII” için de çadır kampı yerimiz hazır. Kamp yerimiz Sultan Pansiyon'un çevresinde ve
karşısında Milli Parklar'ın geniş arazisinde.
PANSİYON - SULTAN PANSİYON

1 kişi – 70TL/gece
2 kişi – 120 TL/gece
Oda sayımız kısıtlı olduğu için rezervasyonlar katılımcı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.
YEMEKLER:
KAHVALTI:
Pansiyonda kalacaklar için açık büfe kahvaltı fiyata dahildir. Çadırda kalacaklar 15 TL/gün ücret ile pansiyondaki
kahvaltılara katılabilirler.
Öğlen Yemekleri: Katılımcılar/Parkur Grupları o gün arazi durumuna göre kendileri planlayacaktır. Kayıt masasında
verilecek parkur dosyalarında tevsiye edilen yemek yerleri de belirtilecektir.
Akşam Yemekleri: Programda belirtilmiştir. Sultan Pansiyonda yemek yiyecekler için yaka kartı gösteren katılımcılara
menü fiyatları üzernden %15 indirim uygulanacaktır.
ARAZİ/PARKURLAR:
Sultansazlığı, Aladağlar Yahyalı ve Aladağlar Niğde parkurlarından oluşan arazi planlaması bir önceki gün akşam yemeği
sırasında yapılacaktır.
Parkurlarımızın uzun olması, geniş alanlara yayılması ve bir çok yerde telefonların çekmemesi nedeniyle, uzun
parkurlarda dağılmalar olacağından sizlere vereceğimiz harita dosyalarını cep telefonlarınızda, tebletlerinizde
veya navigasyon cihazınızda açabilmeniz/kullanabilmeniz çok önemlidir. Katılımcıların cep telefonu veya
tabletlerinde .Kmz ve .Kml uzantılı harita/rota dosyalarını açabilecek, ÇEVRİMDIŞI çalışabilecek GPS-uydu
tabanlı bir program, ya da bu dosyaların yüklenebileceği bir navigasyon cihazı bulundurmalarını önemle rica
ederiz. Önerilen programlar: oruxmaps veya maps.me
Her kampımızda olduğu gibi gruplar belirlenecek ve programlı arazi yapılacaktır. Parkurlar, araç+yürüyüş rotalarından
oluşacaktır. Araç kartı olmayanlar bölgeye alınmayacaktır. Kamp tarihlerinde muhtemel üreme faaliyetlerinin olabilceği de
göz önünde bulundurularak; araçlarla yol ve parkur sorumlularının belirledikleri alanların dışına çıkılmamasına gerekli
hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz. Arazi planlaması detayları kayıt masasında verilecektir.
Etkinliklerimizde bazı üyelerimiz program dışı plan yapmayı yeğlemektedir. Hepimizin kuş ve fotoğraf sevdası
tartışılmazdır ancak etkinlilerimizde birlikte olmak, birlikte hareket edebilmek, tanışmak, sohbet, bilgi paylaşımı, yeni
üyelerimize destek bizler için çok daha önemlidir. Güzel türler, güzel fotoğraflar kadar birlikte hareket etmeye özen
gösterilmesini rica ederiz. Etkinlik için bölgedeki üyelerimiz tüm katılımcılara programlı bir şekilde destek verecektir.
Kendilerinden kişiye özel taleplerde bulunmamalarını rica ederiz.
GEREKLİ MALZEMELER:
Çadır (3 mevsim, sineklikli kapı ve pencere), uyku tulumu (yeni alıyorsanız boyunuza uygun olduğundan emin olun), mat,
şişme yatak veya kampet (yorgun geceler için şişme yatak öneririz), Yastık, Fener/Aydınlatma, Kamp sandalyesi, İlk
Yardım Çantası (sinek kovucu sprey, Fenistil jel olmalı)
Elektrik, WC mevcuttur.
YARIŞMA:
Kategori 1 – Kuşlar, Nadir Tür :
Etkinlik süresince en nadir türü fotoğraflayan ilk 3 kişi ödüllendirilecektir. Aynı türün fotoğraflarında çekim zamanı öncelik
kriteri olacaktır. Aynı türün fotoğraflarından sadece ilk çekileni sıralamaya girecektir. Ödül: TRAKUS Rozet
Kategori 2 – Kuşlar, En iyi temsil :
Etkinlik süresince katılımcılar tarafından çekilecek fotoğraflar arasından seçilecek herhangi bir türü en iyi temsil eden 3
fotoğraf sahibi ödüllendirilecektir. Kuşun tüm özelliklerinin belirgin olması, öncelik kriteridir. Ödül : TRAKUS Rozet
Kategori 3 – Kuşlar, En iyi fotoğraf :
Etkinlik süresince katılımcılar tarafından çekilecek fotoğraflar arasından seçilecek teknik bakımından en kusursuz ve
görsellik açısından en etkileyici 2 fotoğraf sahibi ödüllendirilecektir. Ödül : TRAKUS Rozet
Kimler katılabilir?
Katılımcı listesinde kayıtlı herkes.
Prosedür :
1. 19.Mayıs.2016 saat 05.00 den 21.Mayıs.2016 saat 19:30 a kadar çekilecek fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
2. Yarışmaya katılacak kareler katılımcılar tarafından 21.Mayıs.2016 saat 20:30 a kadar orijinal raw formatında kamp
yerindeki yarışma masasına teslim edilecektir. raw dosyaları katılımcı adı/soyadı, tür adı ile adlandırılacaktır.
Değerlendirme:
Jüri: Serhat Tigrel - Ömer Furtun - Ahmet Karataş - Nizamettin Yavuz - Kiraz Erciyas Yavuz - Mehmet Ünlü
21.Mayıs Ctesi akşamı yapılacak Sunum Gecesinde ödüller dağıtılacaktır.

PROGRAM
18 Mayıs Çarşamba
Saat 15:00 den itibaren kamp yeri kullanıma hazır olacaktır. Çarşamba günü gelenler akşam yemeği sırasında kayıt
yaptırabililer.18 akşamı da pansiyonda kalmak isteyenler direkt olarak Sultan Pansiyon (0 538 202 2629) ile irtibata
geçmelidirler.
Tüm gün kamp yerine yerleşim.
Öğlen Yemeği (Sultan Pansiyon) Katılımcılara aittir.
Akşam Yemeği (Sultan Pansiyon) Katılımcılara aittir.
19 Mayıs Perşembe
Tüm gün kayıt ve kamp yerine yerleşim.
04:30 – 08:00
05:00 – 11:00
12:00
13:30 – 19:30
20:30

Kahvaltı (Sultan Pansiyon paket kahvaltı)
Programlanmış Arazi – Gruplar katılımcıların geliş saatlerine göre belirlenecektir.
Öğlen Yemeği (Katılımcılar o gün arazi durumuna göre kendileri planlayacaktır.)
Programlanmış Arazi
Akşam Yemeği (Sultan Pansiyon) Katılımcılara aittir.
Serhat Tigrel – Açılış konuşması - tanışma
Fazilet Üker Resim Yarışması seçimleri
Parkur Tanıtımları ve Grupların belirlenmesi
Ahmet Karataş – Aladağlar Niğde
Mehmet Ünlü - Aladağlar Yahyalı
Atalay Atasoy – Sultan Sazlığı
Kamp Ateşi etrafında sohbet

20 Mayıs Cuma
04:30 – 08:00
05:00 – 11:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:15
15:00
15:00 – 19:30
20:30

Kahvaltı (Sultan Pansiyon paket kahvaltı)
Programlanmış Arazi
Öğlen Yemeği (Katılımcılar o gün arazi durumuna göre kendileri planlayacaktır.)
Fazilet Üker Resim Yarışması İlkokul öğrencilerinin Kampı Ziyareti
TRAKUS XII Sultan Pansiyon Açılış
Minik ziyaretçilerimize Kuşlar ve Kuş Gözlemciliği Sunumu/Sohbet
Fazilet Üker Resim Yarışması Ödül Töreni ve Toplu fotoğraf çekimi
Minik ziyaretçilerimizle arazide uygulamalı gezi/eğitim, uçurtma şenliği
Minik ziyaretçilerimizi uğurlama
Programlanmış Arazi
Akşam Yemeği (Sultan Pansiyon) Sucuk-Ekmek – misafirimizsiniz
Serhat Tigrel - Açılış konuşması - Tanışma
Parkur Tanıtımları ve Grupların belirlenmesi
Ahmet Karataş – Aladağlar Niğde
Mehmet Ünlü - Aladağlar Yahyalı
Atalay Atasoy – Sultan Sazlığı
Kamp Ateşi etrafında sohbet

21 Mayıs Cumartesi
04:30 – 08:00
05:00 – 11:00
12:00
14:00 – 19:30
20:30

Kahvaltı (Sultan Pansiyon paket kahvaltı)
Programlanmış Arazi
Öğlen Yemeği (Katılımcılar o gün arazi durumuna göre kendileri planlayacaktır.)
Programlanmış Arazi
Akşam Yemeği (Sultan Pansiyon) – Yeşilhisar Belediyesinin misafiriyiz - Kayseri Mantısı
Serhat Tigrel - Açılış konuşması – Trakus sunumu
Protokol konuşmaları
ODTÜ Kuş Gözlem Grubu
Hüseyin Taşkın - Sunum
Yarışma sonuçları – Ödül dağıtımı
Etkinlik Gözleminin TRAKUS'a kaydı
Kamp Ateşi etrafında sohbet

22 Mayıs Pazar
04:30 – 07:00
Kahvaltı (Sultan Pansiyon paket kahvaltı)
05:30
Serbest Arazi – Dönüş hazırlıkları – Dönüş

TRAKUS XII SULTAN SAZLIĞI - KAYSERİ
İLKOKUL 1, 2 ve 3ncü sınıflar FAZİLET ÜKER RESİM YARIŞMASI
Ovaçiftlikköy ve Yeşilhisar İlkokullarından öğrencilerin katılacağı “Kusları Koruyalım” konulu resim yarışmasından 40
resim etkinlik yetkililerine iletilecektir. Bu resimlerin sahibi öğrenciler Cuma günü programda belirtilen etkinlikler için
kampımızı ziyaret edecektir. Tüm öğrencilere ödüller dağıtılacak, eğitim/sunum sonrasında kısa bir arazi eğitimi verilecek
ardından kuşcülarla minik öğrenciler uçurtma becerilerini göstereceklerdir.

DETAYLI HARİTALAR, PARKUR NOTLARI ve NAVİGASYON DOSYALARI (.kmz .mkl)
KAYIT MASASINDA VERİLECEKTİR.

PARKUR PLANLAMA:

