TRAKUS
İĞNEADA KONGRESİ
27-29 OCAK 2017
İğneada Resort Hotel’de 27-29 OCAK 2017 tarihinde gerçekleşen Toplantıda, Başkan Serhat Tigrel’in
açılış konuşmasının ardından, her Bölüm Yöneticisi, sırayla kendi bölümleri ile ilgili 2016’ da gerçekleşen
faaliyetleri sundu, ardından 2017’ da yapılacak faaliyetler, görüş ve öneriler paylaşıldı.
Toplantının her iki oturumu da Üyelere de açık olarak gerçekleştirildi.

ÖNERİLER ve ALINAN KARARLAR
GENEL: Serhat Tigrel, Ahmet Onur, Meral Özkan
1) Öneri: Kaydı silinen üyelerin fotoğraflarının küçük halleri de görünmemeli.
Karar: Dosya incelenecek, yazılım ile yapılabiliyorsa silinecek yapılamıyorsa “SİLİNMİŞTİR” ifadesi
çıkarılacak, yerine daha kabul edilir bir metin yer alacaktır.
2) Öneri: Rehabilitasyondan sonra salıverilen kuşların fotogaleriye ve tür ekleden yüklenmesi için
bir standart getirmek.
Karar: Tutsak kuşların salıverilmesi sürecinde ve birey alandan ayrılmadan evvel çekilen
fotoğraflar, fotogaleri ve tür ekleden yüklenemeyecek. Bu konuda site kurallarına ekleme
yapılacak ve üyelere sitede duyurulacak.
3) Öneri: Yönetici listesinin, yeni yönetici taleplerinin değerlendirilmesi.
Karar: Tür tanım heyetine Cemil Gezgin in katılmasına oy birliği ile karar alındı.
4) Öneri: Kurallar metni/metinleri yönetim tarafından online değiştirilebilmeli.
Karar: Kurallar bir PDF sayfasıdır, Teknik sorumlu tarafından güncellenebilecektir.
5) Öneri: Sohbet odası site kuruluşundan beri çok kullanılmıyor.
Karar: Sohbet odası yazılımda kaldırılacaktır.
6) Öneri: Tüm yöneticilerin trakus.org uzantılı e-mailleri faal mi/kullanıyorlar mı?
7) Öneri: Sitede yönetici hesabı ile forum vs. açıldığında forum bildirimleri ilgili yönetici mailine
gelmemeli, şu anda bu mail kutularında yüzlercesi birikmiş olabilir.
Karar: Yöneticiler kendi mail kutularını inceleyip boşaltacak. Hepsi faaldir.
8) Öneri: Başkan siteye cepten dahi müdahale edebilsin, istenmeyen acil durum oluştuğunda içerik
silinemiyor ise, gerekirse kapatabilsin.
Karar: Bu konuda Başkana yetki verilecek ve uygulaması teknik olarak düzenlenecektir.
9) Öneri: Bilim Kurulu oluşturulması, kurulun kitap ve benzer faaliyetlerde yol gösterici olması.
Karar: Ahmet Karataş’ın Bilim Kurulunu oluşturmasına , Yönetim ağacında Bilim Kurulu bölümü
açılmasına karar verildi.
10) Öneri: Kuralları kısmında geçen şikayet ve ihbar maddesi kaldırılmalı. İnsanları özendirmememiz
gerekir diye düşünüyorum.
Karar: İfade değiştirilecek, site yönetimine bildirin vb. gibi yumuşatılacak.
11) Öneri: Eğitim bölümü açılmalı. Örneğin ;Tür sayfaları ve Eğitim olabilir. Tamamen ayrı bir eğitim
bölümü de açılabilir.
Karar: Bölümlerin görev ve tanımları üzerine bir toplantı düzenlenip, genel yapıda eğtimin
nerede olacağı konusu incelenerek, değerlendirilecek.
12) Öneri: İsmi yönetici listesinde bulunan , ve sitede yeşil görünen kişilerden Trakus aleyhine
aktivite gösterenler en kısa zamanda azledilmelidir.
Karar: Bu konuda tüm yöneticilere bilgilendirme yapılacaktır.
13) Öneri: Gençlik kulübü kurulması önerisi.
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Karar: Yavuz Eryavuz konu ile ilgili çalışmaları yürütecek.
14) Öneri: Ceza uygulamalarında daha yumuşak olmalı, aktivite ve ceza tipi ayrıntısıyla belli olmalı.
Karar: Yavuz Eryavuz ceza uygulamalarını inceleyerek düzenleme önerisi hazırlayacak.
15) Canon ve/veya Nikon ile görüşüp eğitim salonu bulunacak, onların sponsor olduğu yemekli
eğitim duyurusu yapılacak, eğitim gerçekleştirilecek.
16) Günün üyesi seçim kriterlerinde hata var, düzeltilecek. Teknik inceleme yapılarak acilen
çözülecek.
17) Galerideki fotoğrafları şehre göre filtreleyince “Antalya” seçince bir sorun var. 6 ay öncede
yazmıştım halen aynı, Antalya’dan eklenen güncel fotoğraflar görüntülenmiyor. Diğer illerde bir
sorun görmedim. Amasya için de aynı şey söz konusuymuş. Genel bir kontrol gerekir. Acil teknik
olarak incelenecek.
18) Yaş gruplarına göre Eğitim sunumları yapılacak . Bunlar siteden yetki ile indirilebilmeli.
19) Ana sayfa en alt sırada bulunan arazi notları artık kullanılmıyor
20) Yeni Türler, Belgeli Tür Adedi 444 Kalan Tür adedi 39 Linkleri çalışmıyor. Teknik inceleme
yapılacak
21) Exifte gövde görünmüyor, gösterilmesi için çalışma yapılacak.
22) Mustafa Erturhan “Mak Kararları” için bir çalışma yapacak. Sonucuna göre Ankara’ya
gidilebilecek.
23) Trakus Türkiyenin Kuşları Kitapın Hazırlanması için:
a. Girdilerin belirlenmesi :(Ebat , içerik, tür sayısı belirlenecek)
b. Fotoğraflar tamamen Türkiye’de çekilmiş olmalı
c. Harita-Zaman olması tercih ediliyor , çalışılacak
d. Tanım özellikleri bulunacak,
e. Ne yer nerelerde bulunur.
f. Ömer Furtun, Ahmet Karataş, Ömer Necipoğlu fotoğraf sağlayacak
g. Ömer Necipoğlu harita bilgisi, Veysel Kahraman zaman
h. 30 gün sonra İstanbul’da toplantı (Mart ilk haftası) Kitap toplantısı

TÜR TANIM BÖLÜMÜ: Ömer Necipoğlu, Ahmet Karataş, 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) Öneri: Kertikçiliği kalan birkaç kuşa özel olarak gidilmesi şeklinden kurtarmak için vakit
geçirmeden 2017 yılı için bir kertik yarışı yapılması, Buna gözlemden girilsin kertik listesinde
olması istenilen kuşların fotoğrafları da gözleme eklensin.Karar: Konu üzerine düşünülecek.
Olgunlaştırıldıktan sonra gündeme yeniden alınacaktır.
2) Tür Tanımı Tanım Elemanı yetiştiremiyoruz, işin yaygınlaştırılması
3) Junior tanımcı için bir çalışma yapılması ..
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VİDEO BÖLÜMÜ: Kadir Dabak
1) Tüm eğitim videolarının bir sayfada toplanması için düzenleme yapılacak.
2) Video bölümünde gelen yorumun direk altına cevap yazılabilmesi (Teknik inceleme yapılarak
uygulamaya konulacak.)
3) Video bölümünün ana sayfada yerleşim ve formatının güncellenmesi yeni sitede yapılacak.
4) Trakus video sayfasına video yüklenme işleminin kolaylaştırılması. (Üye yüklesin yönetici
onaylarsa açılsın. ) Yeni sitede yapılacak.
5) Video eğitim videoları, video ana sayfasının sol üst köşesinde çarpıcı bir logo ile tamamının
verilmesi (Furtun + Ahmet Opnur)

MEDYA: Ömer Furtun, Ömer Kulaçoğlu
1) Öneri: Kamp konsepti belirlenmeli/kamp katılımcılarının kamp düzeni ile ilgili çalışmalara desteği
sağlamalı
2) Öneri: Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçıların Milli park ve Yaban hayat koruma alanlarında
sorumlulukları ve hakları ile ilgili doküman oluşturulması.
Karar: Kimlik kartları çalışmaları içinde paralel yürütülecek.
3) Trakus kimliği Ömer Furtun tarafından tasarlanacak Serhat Tigrel tarafından hazırlatılacak ve üye
işleri tarafından dağıtımı sağlanacak.
4) Yeni logo uygulaması , yeni sitede yapılacak.
5) Sergi bölümü ‘’editörün seçimi’’ olarak yeniden düzenlenecek. Her ay sonu seçim yapılıp ana
sayfada duyurulacak, Ömer Furtun Sorumlu olacak. (Şu an Sergi seçim sayfasında son 3 gün ve
son 30 gün sıralama sayfasında hata var. Sıralama hatalı geliyor.)
6) Alan-manzara fotoğrafları fotogaleriye yüklenebilmeli. Yeni sitede yapılacak.
7) Ülkemizin en prestijli fotoğraf/video yarışmasını nasıl yaparız? Konu görüşülemedi.
8) Trakus Kitap için toplantı tarihi
9) Ulusal kanallar için TRAKUS+kuş tanıtım klipleri düzenleme. Örnek bir uygulama yapılacak…
Örnek üzerinde www.trakus.org yer alması sağlanacak.
10) 2017 TRAKUS kampı yer önerileri: Trakus, Trakel ve Tramem ortak Kars Platosu veya OrduGiresun Yaylaları kampı hazırlıkları yapılacak. Mart ayı sonuna kadar netleştirilecek.

GÖZLEM: Veysel Kahraman, Mustafa Erturhan
1) Gözlem Mobil uygulama , Cep telefonundan gözlem kaydı girilmesi için model hazırlanması.
Bunun içinde; Tanım heyeti 50 ya da 100 kuşluk bir özel tür listesi belirlesin. Bu kuşların gözlemi
girildiğinde gözlem sütununun altında 2 satır olarak görünsün, dönsün.
2) (Önemli gözlem haberleri) Mobil uygulama içinde olabilecek. KUŞ ALARM .
3) Daha kuşçu bir kategori olarak belge fotoğraf gibi, habitatlı fotoğrafı gibi sekme olsun, GF olmasın
(Aksiyon, Sabit, Halkalı, Uçar) Alan fotoğrafları ile birlikte yeni yazılımda değerlendirilecektir.
(Harita üzerinden gözlem yeri girişi, Nadir kuş gözlemi konsepti, e-bird.)
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FOTOĞRAF-FORUM

Serhat Tigrel, Murat Çuhadaroğlu

1) Öneri-Hata Exif bilgisi girmek başta olmak üzere fotoğraf yüklerken üyelerin karşısına çıkan teknik
engeller üyeleri fotoğraf yüklemekten ve siteden uzaklaştırıyor.
Karar: Exif bilgi içeren fotoğraf hakkında eğitim videosu ve bilgi linki eklenecek.
2) Fotoğraf işleme kuralları günün koşullarına göre tekrar belirlenmeli.
Karar: Fotoğraf işleme kurallar sayfaları yeni kararlar doğrultusunda güncellenecek.
3) 4K da her ay beğeni sayısına göre çan eğrisi uygulanarak , limit altı kalan fotoğrafların
küçültülmesi sağlanacak. Kriterler fotoğraf yükleme sayfasında yayınlanacak.
4) Tür Ekle sayfasında tıpkı fotoforumda olduğu gibi ikinci fotoğraf ekleme imkanı teknik olarak
incelenecek ve neticelendirilecektir.

ÜYE İŞLERİ BÖLÜMÜ: Hüseyin Meşe
1) Üye İşleri Sık sorulanlar sayfasının formatı oluşmuş (Hüseyin Meşe) siteye bir sayfa olarak
eklenecek.
2) Şifremi unuttum yukarı taşınmalı.
3) Yeni üyeye exif sormayalım, fotoğraf yükleyemiyor, bir yıldız alınca sorulabilir. birkaç açıklama
olmalı.
4) Yükleme bilmeden hata mesajı vermesi,
5) Memleket seçimi(yurt dışı/Türkiye) iyi çalışmıyor.
6) Flash Player olmadan çalışmalı, grafik ve haritada da sıkıntı var.
7) Yaban hayat sahalarında ve Milli parklarda
Fotoğrafçı ve Kuş gözlemcilerin hakları ve
sorumluluklarını kanunlar çerçevesinde anlatan bir kılavuz hazırlanacak.
8) Üye kazandırmak için Hüseyin Meşe tarafından hazırlanmış önemli öneriler aşağıdadır;
• Üyelik başvurularının kolaylaştırılması ,Sosyal medya hesaplarından üyelik başvurusunun
sağlanması.
.
• Kendi üyelerimiz tarafından yapılacak yeni üye kazandırma girişimleri için Trakus tarafından
yapılacak teşvikler.. ( Örneğin üyelik başvurusunda bulunan kişinin Trakusta bir üyeyi referans
göstermesi ile referans gösterilen üyeye birkaç ay fazladan beğeni ya da fotoğraf yükleme hakkı
gibi… )
• Medya kuruluşlarıyla işbirliği (Periyodik aralıklarla “Trakus Haberleri” servis edilmesi vs.)
Ulusal kanallara cazip gelecek kısa, kaliteli, çarpıcı video düzenlemeleri…
• Tanıtım ve Reklam çalışmaları yapılması,
• Üniversitelerle işbirliği, ( Biyoloji, Veterinerlik gibi Ana bilim dallarına Trakusu tanıtan, üyeliği
ve işbirliğinin önemini vurgulayan broşürler vs. )
• İlk ve Orta öğretim okullarıyla işbirliği ( Örneğin her yıl yapılan Trakus kampı bölgesinde
bulunan birkaç okula kamp öncesi Trakus tanıtım afişleri , CD leri vs. gönderilmesi, daha geniş
katılımlı toplantılar düzenlenmesi..)
• Bakanlıklarla işbirliği, Özendirici yarışmalar,
• Trakus ürünleri ( Eşe dosta sunulacak, hediye edilebilecek, küçük ama arazide ve yaban
hayatında işe yarar, Trakus logolu malzemeler. )

HABER Özmen Yeltekin, Melis Çolak, Timur Çağlar, Cenk Polat, Nükhet Barlas
Haber girişi yapılırken Trakus içerisinden bir link verilirse bu açılmıyor ve ana sayfaya
yönlendiriliyor. Yabancı link verdiğimizde bu sorun yok. Yazılımda çözüm bulunacak.
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TÜR SAYFALARI Yavuz Eryavuz, Mutlu Salman;
1) Tür sayfasında takip olması (güncelleme bilgisi) ölçme için düzenleme yapılması talebi görüşüldü,
yeni sitede yapılmalı kararı alındı.
2) Haritalara ve gözlemlere, tüm girişlerden bilgi gelmesi sağlanmalı . foto galeri + tür ekle+gözlem

KATILANLAR: Ömer Furtun, Ömer Necipoğlu, Yavuz Eryavuz, Özmen Yeltekin, Veysel Kahraman,
Serhat Tigrel, Kadir Dabak, Ahmet Karataş, Hüseyin Meşe, Ahmet Onur, Mustafa Erturhan, Ömer
Kulaçoğlu, Nükhet Barlas, Timur Çağlar. Misafir katılımcılar: Cemil Gezgin, Alper Tüydeş, Ercan
Üç, Şafak Bulut, Süleyman Ezmez
İğneada 29 ocak 2017
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