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Çalıştay Programı: 

22 EKİM 

10:00 Giriş Kerem Ali Boyla 

10:15 Katılımcılardan tanıtım ve beklentiler Moderatör: Cem Orkun Kıraç 

10:45 Atlas Nedir? Amaç ve beklenen sonuçlar Lider Sinav/D. Eylül Dizdaroğlu 

11:15 ARA  

11:30 Metodoloji D. Eylül Dizdaroğlu 

11:45 Haritalar, GPS okuma ve eBird kullanımı Lider Sinav 

12:15 TARTIŞMA Moderatör: Cem Orkun Kıraç 

13:15 ÖĞLE YEMEĞİ  

14:45 EBCC toplantısı ve metodolojinin revizyonu Lider Sinav 

15:15 EBCC nasıl işler? Kerem Ali Boyla 

15:45 Nadir türlerin üreme kayıtları Süleyman Ekşioğlu  

16:15 ARA  

16:30 Kuş verileri ile modellemeler Doç. Dr. Utku Perktaş 

17:00 Güney Afrika Kuş Atlası (SABAP2) D. Eylül Dizdaroğlu 

17:30 Ödül töreni 

  
 

23 EKİM 

08:00 Mogan Gölü’nde kuş gözlemi  

11:00 ARA  

11:15 Serbest çalışma ve kuş fotoğraflarıyla veri toplama Kerem Ali Boyla 

11:45 Popülasyon tahmin çalışması Kerem Ali Boyla 

12:15 TARTIŞMA Moderatör: Cem Orkun Kıraç 

12:45 ÖĞLE YEMEĞİ  

14:15 Sosyal medya ve iletişim D. Eylül Dizdaroğlu 

14:45 Atölye çalışması Moderatör: Cem Orkun Kıraç 

15:15 Kapanış 

 

  



 
 

Toplantı Notları 

22 Ekim Cumartesi 

1. Oturum 

1.  Oturum Kuş Atlası Ülke Koordinatörü Kerem Ali Boyla’nın açılış konuşmasıyla başladı. Katılımcıların 

ve proje ekibi kendisini tanıttı. Lider Sinav ve D. Eylül Dizdaroğlu “Atlas Nedir? Amaç ve Beklenen 

Sonuçlar” adlı bir sunum gerçekleştirdi.  

2. Oturum 

D. Eylül Dizdaroğlu “Metodoloji Deneyimleri” adlı sunumunda şu ana kadar uygulanmış metodolojiyle 

Atlas çalışmasının geldiği noktayı, metodun işlevsel ve işlevsel olmayan yönlerini anlattı. Lider Sinav 

“Haritalar, GPS ve eBird kullanımı” sunumunda Atlas çalışması uygulanırken kullanılan tekniklerinden 

söz etti. 

3. Oturum 

Lider Sinav “Metodolojinin Revizyonu” adlı sunumunda 2017 yılında metodolojide gidilecek 

değişimleri anlattı. Süreli çalışmada eskiden her bir 10x10 km’lik karede dört transekt çalışması 

yapılırken, yeni metodolojiye göre transekt sayısı ikiye inecek. Bunun yerine serbest çalışmaya ağırlık 

verilip her 50x50 içindeki toplam tür sayısı ve nadir türlerin sayısı artırılmaya çalışılacak. Kerem Ali 

Boyla Türkiye ve Avrupa’da yapılan atlas çalışmalarını koordine eden Avrupa Kuş Sayım Konseyi 

(EBCC)’nin nasıl işlediğiyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. 

4. Oturum 

Utku Perktaş “Kuş Verileri ile Modellemeler” adlı sunumunda çevrimiçi veri tabanlarına yüklenen 

verilerin dağılım analizlerinde nasıl kullanıldığını kuş çalışmaları örnekleriyle anlattı. Eylül 

Dizdaroğlu’nun Afrika Kuş Atlası Projesi sunumunun ardından yapılan ödül töreniyle oturum sona 

erdi. Ödül töreninde en çok kare yapan atlas gönüllüleri altın ve gümüş olmak üzere iki kategoride 

ödül aldı. 

 

23 Ekim Pazar 

Çalıştay Mogan Gölü’nde yapılan kuş gözlemiyle başladı. Gözlem sırasında atlas metodunu anlatıldı ve 

Pdf Maps uygulamasını bilmeyen katılımcılarla uygulama yapıldı.  

Program değiştirilerek çalıştayın Pazar günkü sunumları tek bir oturumda gerçekleştirildi. Kerem Ali 

Boyla, yaptığı sunumlarla Atlas projesinde serbest çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kuş 

fotoğraflarının projede nasıl kullanılabileceği konuşuldu. Daha sonra Kerem Ali Boyla popülasyon 

tahmin çalışmasının nasıl yapılabileceğini anlattı. Bu sunum tartışmalarla ilerledi ve bunun 

yönteminin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. D. Eylül Dizdaroğlu’nun Sosyal Medya ve İletişim 

sunumu dinleyicilerle tartışma şeklinde ilerledi. Atlas gönüllüleri arasındaki iletişimin nasıl 

güçlendirileceği sunumun ana konusuydu.  



 
 
Tartışma Notları1 

Sunumların tartışma kısımlarında katılımcılar tarafından aşağıdaki maddelere dikkat çekildi. 

METODOLOJİ 

 Tür zenginliğini artırmak için yeni metotla birlikte seçilen habitatlara daha çok dikkat 

edilmelidir. 

 eBird kayıt girişi videoyla anlatılabilir. 

 Atlas 4 yıllık olmamalı, süreklilik sağlanmalı. 

 Arazi kayıt formunda tür adları elle yazılsın. Doldurulacak diğer kısımların kutuları kalsın. 

 Arazi kayıt formu doldurmak iki kez kayıt girişi ve haliyle iki kez kontrol sağlıyor. 

 Arazi kayıt formu araziden sonra doldurulursa güncellemeler daha sağlıklı yapılabilir. 

 Yaygın bulunan türler için “detectibility” uygulamak mümkün olabilir. Nadir üreyen ya da 

“teritoryali” geniş türler için (Ör: yırtıcılar) mutlaka yuva bulunmalı. 

 FOTOĞRAFÇILIK 

 TRAKUŞ’ta atlasa girebilecek fotoğraflara verilecek uygun üreme kodu için davranış analizi 

yapabilecek gönüllüler bulunmalıdır. 

 Atlas yapan TRAKUŞ fotoğrafçıları ekstra bonus kazanabilir. 

İLETİŞİM 

 Atlasçıların birbirini tanımasını sağlamalıyız. İnsanlar deneyimlerini daha çok paylaşmalı. 

 E-bülten yapılabilir. 

 Web sitesinde forum kısmı olabilir. Kareye tıklandığında kare hakkındaki yorumlar görülebilir. 

 Türlerin haritaları haftalık çıkarılabilir. 

 Kare haritasında karelerin durumunu gösteren ışıklı bir sistem olabilir. 

 Beklenen tür listesi güncel olarak yayımlanabilir, kaç türün görülüp kaçının görülmediğine 

isteyen kişiler ulaşabilir. 

 Rastgele kayıtlar için anlık iletişim olabilir. 

 Türler ve araziler için paylaşımlar daha sık olabilir. 

 Hangi karenin ne kadar eksik kaldığıyla ilgili güncel paylaşımlar yapılabilir. Böylelikle yol 

üstünden geçen bir kişi o kareyi tamamlayabilir. 

 Bu çalışmalar akademiden olmayanların da anlayacağı yayınlara dönüşmeli. 

                                                           
1 Tartışma notlarına eklemek istedikleriniz varsa lütfen bize yazın. 


