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Merhaba, 
 
Trakel Bülten’in yeni sayısında yine 
birlikteyiz.  
 
Bildiğiniz gibi, ülkemizde bu alanda bir 
ilki denediğimiz yayınımız, sizlere yöne- 
tim üyelerimizin özverili çalışmaları ile 
ulaşıyor.  
 
Bu güzel çalışmaların  uzun soluklu 
olması hepimizin arzusu; bunu sağla- 
mak ve daha renkli bir yayına ulaşmak 
için sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. 
Bu ay bunun ilk örneklerini yaşadık. 
Ümit Karadiş ve Hanife Erkan, yazıları 
ile bültenimize destek verdiler. 
 
Değerli Trakel Üyeleri, 
 
Sitemizin yeniden yapılanmasında, tür sorumlularının dağıtımında göstermiş olduğunuz sevgi 
dolu değerli katkılarınızı, hepimizin bülteni olan Trakel Bülten için de bekliyoruz. Ana- 
dolu’muzun güzel geleneklerinden İmece’yi bülten için de yaparak, ortaya çıkan güzelliklerin 
haklı gururunu birlikte yaşayalım istiyoruz. Zamanla sizlerin de katkılarıyla bültenimizi, hatta 
dergimizi daha da geliştireceğimizi umuyoruz. 
 
Bu ay Biyolog Dr. Didem Ambarlı da davetimizi kırmayarak çalışmalarımıza destek vereceğini 
belirtti. Kendisi bültenimiz için ilk etapta editoryal, ardından da yayın ve yazı desteği sunacak. 
Bu desteği için kendisine teşekkür ediyoruz. 
 
Bu ay sitemizde FullHD fotoğraf yüklemesinde uygulanan 10 gün kısıtlamasının 4 güne inmesi 
değişikliğini yaptık. Video yükleme için de yazılımın değiştirilmesi sürecini bekliyoruz.  
İlerleyen zamanlarda sitemizin arayüzünde de bazı değişiklikler olabilir. 
Bir sonraki sayımızda buluşmak üzere. 
 
Keyifli araziler diliyoruz, 
 
 
TRAKEL Yönetimi
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GEÇEN AYIN BAZI HABER BAŞLIKLARI 

 

 

29 MART'TA DÜNYA KARARDI 

İklim değişikliği, 

kaynakların aşırı 

tüketimi, orman- 

sızlaşma, kirlilik 

ve tüm diğer 

çevre sorunlarına dikkat çekmek için 29 

Mart'ta 150 ülke 1 saat boyunca ışıklarını 

kapattı… devamı 

 

KANATLAR MİKROSKOP ALTINDA 

Biyokimyacı ve fotoğ- 

rafçı Linden Gledhill 

tarafından mikroskop 

altında çekilen kele 

bek ve güve kanat- 

larının fotoğrafları paylaşılmış; Sıradışı de- 

sen ve renklerin doğadan bir şeylere ait ol- 

duğuna inanmak gerçekten güç… devamı 

 

KONYA, KELEBEKLER VADİSİ 

50 milyon dolarlık 

bir yatırım bütçesi 

ile inşaatına başla- 

nan Kelebekler 

Vadisi tamamlandığında yılda 1 milyon 

turisti ağırlayacak. 10 bin kelebeğin bir 

araya getirileceği merkez, aynı zamanda 

dünyanın en büyük kelebek bankaları 

arasına girecek… devamı 

 

DOĞA BELGESELLERİ 

Serkan Mutan'ın yeni 

blog yazısı;  

''Doğa Belgeselleri'' 

http://www.serkanmutan.com/2014/03/doga

-belgeselleri.html#.UyskXc5rMmh … devamı 

 

İLKBAHAR EKİNOKSUNU YAŞADIK  

Ekinoks (gün - tün 

eşitliği ya da ılım 

olarak da bilinir), 

Güneş ışınlarının 

Ekvator'a dik 

vurması sonucunda aydınlanma 

çemberinin kutuplardan geçtiği an. 

Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. 

Yılda iki kez tekrarlanır… devamı 

 

TUNCELİ'DE İKİ YENİ KENGER TÜRÜ 

TESPİT EDİLDİ 

Tunceli Üniversitesi 

öğretim üyelerinin 

Viyana Doğa Tarih 

Müzesi yetkilileriyle 

yaptığı çalışma sonrası bölgede iki yeni 

kenger türü tespit edildi… devamı  

 

LEYLEKLER ERKEN GELDİ 

Kış mevsimini geçir- 

mek üzere, ağustos 

ayından itibaren 

Afrika'ya giden ley -

lekler, mart ayı sonunda beklendikleri 

Adana'ya erken geldi… devamı 

 

 

Not: Bu Haberlerin detayları ve daha 

fazla haber için: Tıklayın 

 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=269
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=268
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=267
http://www.serkanmutan.com/2014/03/doga-belgeselleri.html#.UyskXc5rMmh
http://www.serkanmutan.com/2014/03/doga-belgeselleri.html#.UyskXc5rMmh
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=266
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=265
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=264
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1&id=263
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl22@d&sxc=1
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ARŞİV TARAMASI DEVAM EDİYOR 
 
 
 
 
 
 

TARANAN TÜRLER 
Taşınan Kayıt 

Sayısı 

Büyük Benekli Sevbeni - 

Büyük Sevbeni  - 

Güzel Sevbeni  1 

İranlı Sevbeni 1 

Kara Sevbeni - 

Karaağaç Sevbenisi - 

Küçük Benekli Sevbeni - 

Mavi Benekli Sevbeni - 

Mavi Sevbeni - 

Minik Sevbeni  5 

Sevbeni  - 

Bowden'in Beyazmeleği - 

Büyük Beyazmelek  4 

Çizgili Dağ Beyazmeleği - 

Dağ Beyazmeleği 4 

İran Beyazmeleği - 

Krüper’in Beyazmeleği - 

Küçük Beyazmelek  1 

Mann'ın Beyazmeleği 10 

Yalancı Beyazmelek  2 

Benekli Melek 3 

Dorukların Beneklimeleği - 

Küçük Beneklimelek - 

Yeni Beneklimelek 2 

Akdeniz Oyklösü - 

Dağ Oyklösü  - 

Doğu Elfinstonyası - 

Step Süslüsü - 

Süslü Damone - 

Turuncu Süslü  1 

Zegris - 

Afrika Göçmeni - 

Alıç Kelebeği  - 

Beyaz Öncü - 

Mezopotamya Kolotisi - 

TOPLAM: 34 

 
 
 

GEÇEN AYIN ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tüm Sevbeniler Tanı Kartı 
(Sevbeni, Minik Sevbeni, Güzel Sevbeni, Büyük 
Sevbeni, Kara Sevbeni, Mavi Sevbeni, Mavi Benekli 
Sevbeni, Karaağaç Sevbenisi, İranlı Sevbeni, Küçük 
Benekli Sevbeni, Büyük Benekli Sevbeni) 
 
Tüm Beyazmelekler Tanı Kartı 
(Küçük Beyazmelek, Büyük Beyazmelek, Yalancı 
Beyazmelek, Dağ Beyazmeleği, Mann’ın 
Beyazmeleği, Çizgili Dağ Beyazmeleği, Krüper’in 
Beyazmeleği, Bowden’in Beyazmeleği, İran 
Beyazmeleği) 
 
Tüm Beneklimelekler ve Oyklöler Tanı Kartı 
(Benekli Melek, Yeni Beneklimelek, Küçük 
Beneklimelek, Dorukların Beneklimeleği, Dağ 
Oyklösü, Akdeniz Oyklösü, Doğu Elfinstonyası) 
 
Tüm Turuncu Süslü Kelebekler Tanı Kartı 
(Turuncu Süslü, Step Süslüsü, Süslü Damone, 
Zegris) 
 
 

 

 

Not: Tanı Kartlarına  sitemiz üzerinden “Yayınlar” 

bölümüne girerek ulaşabilirsiniz. 
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl55@d 
 

 

35 Türe ait yaklaşık 1900 fotoğraf 
tarandı ve 34 fotoğraf yeni türlere 
veya aday türe taşındı. 
 

Toplam yüklenen fotoğraf sayısı : 629 
Yüklenen full-HD fotoğraf sayısı  : 17  
Toplam haber sayısı   : 6 
 

GEÇEN AY YÜKLENEN  
TANI KARTLARI 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl55@d
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Kocaeli Yeniden 
Bir Güneyli Fisto Hikayesi 
Onat BAŞBAY 
 

 

Uzun süredir aklımda olan Güneyli Fisto 

konusu, bu güzel türün Trakel ana sayfasında 

boy boy fotoğraflarının çıkması ile yeniden 

alevlenmişti. Bu kelebek, bir halı motifi gibi 

renkli ve canlı desenleri ile sadece fistoların 

değil belki de Ülkemiz kelebeklerinin en güzel 

olanlarından biriydi. Erken bir bahar türü 

olması ve yerleşik bulduğum şehir olan 

Ankara’da bulunmaması sebebiyle bugüne 

kadar hep benden uzak kalmıştı. Sitemizdeki 

güzel fotoğrafların verdiği cesaretle konuyu 

Adem ve Hakan’a açmaya karar verdim. Aynı 

zamanda değerli kelebek sever Ömer Toraman 

ile de görüşerek Kocaeli tarafına bir gezi 

yapabilir miyiz diye iyiden iyiye heye- 

canlanmıştım. Sevgili Süleyman Ekşioğlu’nun 

da bisiklete binme bahanesi ile plana dahil 

olmak istememesi neticesinde, sadece 2 kişilik 

bir ekip oluruz düşüncesi iyiden iyiye 

netleşmeye başlamıştı. Tam bu sırada, 

Kocaeli’den gelen haber aynı güzergaha Güllü 

Hanım ve Günay Hanım’ın gideceği yönünde 

olunca ekip bir anda dört kişiye 

tamamlanmıştı. Sevgili Adem bizi ilk olarak 

türün Ankara’ya en yakın lokasyonlarından biri 

olan Kocaeli Paşasuyu’da karşılayacak, Hakan 

Yıldırım ise işi olmasına rağmen 10 dakikalığına 

bile olsa, bizi görebilmek için alana gelecekti. 

Bir başka güzel haber ise Aykut Bal ve Kenan 

Talas’ın da o gün Kocaeli için plan yapmış  

 

 

olması ve bizi bir sonraki lokasyon olan Denizli 

Köyü Göleti’nde bekleyecek olmasıydı. 

Yolculuğumuz 22 Mart Cumartesi sabahı, saat 

5.00’de daha güneş doğmadan başladı. 

Aracımızın direksiyonunda Ömer Toraman’ın 

güven veren kullanışı araç sakinlerini ilk başta 

biraz uykuya yöneltse de, güzel sohbetler 

biranda herkesin uykusunu kaçırmaya yetmişti 

bile. Araziye olan yolun tahminimizden daha 

fazla zaman alacağını anladığımızda Güllü 

Hanım’ın bizim için hazırladığı nefis kahval- 

tılıkları arazi sonrasına bırakmaya karar verdik. 

Güneş yavaş yavaş kendini gösterdiğinde hala 

yolun kayda değer bir kısmı bizleri bekliyordu. 

Geç kalacağımız için bu güzel türü konakta 

fotoğraflayamayacağımız düşüncesi iyiden 

iyiye zihinlerde belirirken, Kocaeli sınırlarına 

da çoktan girmiştik. İlk alana vardığımızda 

Adem’in alanda uçan tek tük kelebeklerden 

birini bulmuş olduğunu ve bize çektirebilmek 

için peşinde bir o yana bir bu yana araziyi 

arşınlandığını öğrenmiştik. Hakan Yıldırım ve 

Adem Yağız ile selamlaşma merasimi 

sonrasında kelebeğimizi bulduk ve hepimiz 

kanat üstü kayıtlarımızı aldık. Sırf bizi görmek 

için gelen Hakan’ı ailesinin yanına uğurladıktan 

sonra hep birlikte ikinci lokasyonumuz olan 

Denizli Köyü Göleti’ne gitmek üzere yola çıktık. 

Yaklaşık bir saatlik yolculuk sonrasında alana 

vardığımızda artık güneş iyiden iyiye kendini 

göstermiş ve sıcaklık hissedilir şekilde artmıştı. 

Burada neredeyse bir yılı aşkın süredir 

görmediğim değerli dostlar Aykut ve Kenan’la 

buluşmak keyfimizi biraz daha arttırmıştı. 

Arazide sayıca iyice artmış olan Güneyli 

Fisto’ların peşinde meşelikler arasında 

koşuşturup durduk. Tam havanın ısınması 

sebebiyle güzel bir kanat altı yakala- 

mayacağımızı düşünmeye başlamışken Güllü 

Hanım’ın bir Arap Sümbülü üzerinde bulduğu 

çift herkesin neşesini yerine getirmişti. Kişi 
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başı 50 kare civarında fotoğraf çekimi 

sonrasında hepimizin yüzü gülüyordu. Alanda 

bizden köşe bucak kaçan ve yüzünü 

göstermemek için büyük uğraş veren Tavus ve 

Sarı Bantlı Kadife bile artık neşeleri kaçırmaya 

yetmiyordu. Güllü Hanım’ın Orakkanat peşin- 

de bileğini burkması, yoğun sıcaklık ve Güneyli 

Fisto’ları çekmiş olmanın rehaveti hepimize 

aslında ne kadar da aç olduğumuzu hatır- 

latmaya başlamıştı. Bu sebeple araziden ayrılıp 

karnımızı doyurmak üzere yakındaki köye 

doğru hareket ettik. Kenan’ın elleriyle rezerve 

ettiği kamelyamızda leziz İnegöl köftelerimizi 

yedik. Üzerine gelen keyif çayları bütün 

yorgunluğumuzu alıp götürmüştü bile. Bunun 

üzerine gölete geri dönmeye karar verdik. Bu 

sefer farklı bir yoldan gölete yaklaştığımızda, 

en son 2011 yılında Kara Mavinin peşinde, 

Hakan Yıldırım’ın misafiri olarak geldiğim 

Kocaeli seyahatimde gördüğüm Denizli 

Göleti’ndeki su seviyesinin oldukça düşmüş 

olduğunu gördüm. Bu olay son dönemde 

hissedilen kuraklık ile yüz yüze gelmemi 

sağladığından bir nebze de içimi sızlatsa da, 

yol boyunca yanımızda koşuşturan kuzular, 

oğlaklar ve buzağılar bu düşünceleri çoktan 

silip atmıştı bile. Alana bir kez daha 

vardığımızda, Güllü Hanım’ın kahvaltı için 

hazırladığı çay, kahve, kuruyemiş ve meyveler 

ile keyifli bir sohbet bizi bekliyordu. Hemen 

ardından alanda bulduğumuz ikinci bir Güneyli 

Fisto çifti, ilkinde aldığı kayıtlar içine 

sinmeyenlerin bolca yeni kayıtlar almasına da 

olanak sağlamıştı. Arazide yapılan hoş şakalar, 

güzel sohbetler vaktin ne kadar da hızlı 

ilerlediğini bize unutturmuştu. Günün son 

ışıkları yavaş yavaş Denizli Göleti etrafındaki 

tepeleri yalamaya başladığında artık gitme 

vaktimiz gelmişti. Güzel dostlarımızla isteme- 

sek de vedalaştık ve dönüş yoluna çıktık. Ömer 

Bey için oldukça yorucu geçen bu uzun gün, bir 

de dönüş yolunda onca saat araba kullanması 

ile belki de daha da yorucu hale gelmişti. Sağ 

salim evimize geldiğimizde saat neredeyse 

akşam 9 olmaktaydı. Keyifli geçen gezi sonra- 

sında yol arkadaşlarımızla vedalaşıp evlerimize 

dağıldığımızda belki de herkesin aklında 

Denizli Köyü Göleti’nin ışıl ışıl çayırlarında 

süzülen ve o canlı renkleriyle hepimizi büyü- 

leyen Güneyli Fisto vardı.  

 

GÖZLENEN TÜRLER 

22 Mart 2014 Cumartesi  
(Kocaeli Paşasuyu – Bıçkıdere Göleti Yanı) 

Zerynthia polyxena (Güneyli Fisto) 

Anthocharis cardamines (Turuncu Süslü) 

Callophrys rubi (Zümrüt) 

Libythea celtis (Çitlembik Kelebeği) 

Lycaena phlaeas (Benekli Bakır) 

Leptidea sinapis (Narin Orman Beyazı) 

Pieris rapae (Küçük Beyazmelek) 

Pieris pseudorapae (Yalancı Beyazmelek)  

 

22 Mart 2014 Cumartesi  
(Kocaeli Denizli Köyü Göleti) 

Zerynthia polyxena (Güneyli Fisto) 

Inachis Io (Tavus Kelebeği) 

Nymphalis antiopa (Sarı Bantlı Kadife) 

Nymphalis polychloros (Karaağaç Nimfalisi) 

Anthocharis cardamines (Turuncu Süslü) 

Callophrys rubi (Zümrüt) 

Libythea celtis (Çitlembik Kelebeği) 

Lycaena phlaeas (Benekli Bakır) 

Gonepteryx rhamni (Orakkanat) 

Carcharodus alceae (Hatmi Zıpzıpı) 

Pyrgus malvae (Ebegümeci Zıpzıpı) 

Iphiclides podalirius (Erik Kırlangıçkuyruk) 

Issoria lathonia (İspanyol Kraliçesi) 

Pieris rapae (Küçük Beyazmelek) 

Colias crocea (Sarı Azamet) 
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Kene Sorunu 

Önlemler 
Yapılması Gerekenler 
Dr. Mehmet Ali ÖKTEM   

Kelebek ve doğa gözlemcisi dostlarım, 

bahar geldi hepimiz artık kırlara, 

ormanlara, araziye yayıldık. Bu arada bizim 

yayılmamızla eş zamanlı olarak keneler de 

yayılmaya başladılar. Daha önce kısaca 

bahsettiğim konuyu biraz daha ayrıntılı 

olarak siz doğa gözlemcisi dostlara 

anımsatmak isterim. 

 

Ülkemizde yaygın olarak 

bulunan kenelerin bir 

bölümü olan Hyalomma 

cinsi Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi virüsü taşımaktadır; 

ancak kenelerle taşınan tek etken bu 

değildir. Özellikle Ixodes cinsi kenelerle 

taşınan borrelia adlı bir başka bakteriyel 

hastalık da oldukça ciddi klinik tablolara 

yol açabilmektedir. Bunlar gibi başka 

hastalık etkenleri de (örneğin kene ile  

bulaşan ansefalit virüsü, Erlichia bakterisi 

vs) insanlarda enfeksiyonlar oluştura- 

bilmekte ve zaman zaman ciddi sağlık 

sorunlarına, hatta yaşamı tehdit eden 

tablolara yol açabilmektedir. Bunlardan 

korunabilmek için, kenelerden korunmak 

yeterlidir. Alanda alınacak birkaç basit 

önlem kene tutmalarını ciddi biçimde 

önler. 

 

1-Paçalar mutlaka çorapların içine 

sokulmalıdır 

 

 2-Eğrelti altlarına mümkünse giril- 

memelidir. 

 3-Araziye çıkmadan önce giysi özel- 

likle pantolon ve ayakkabılar Kenex, 

Chrysamed vs. gibi kene kovucu 
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ajanlarla ilaçlanmalı ve havalan- 

dırılmalıdır.  

4- Arazide yere yatılmamalıdır. 

5- Araziden her dönüşte tüm vücut 

ayna karşısında (daha iyisi eşiniz ya 

da güvendiğiniz bir arkadaşınız 

tarafından) kontrol edilmelidir. 

(Keneler sıklıkla, kol altları, kasıklar, 

kulak arkaları ve saç sınırları gibi 

bölgeleri tutmakla birlikte vücudun 

her yerine tutunabilir)  

6-Araziden döner dönmez duş 

altında yıkanmalıdır; çünkü kene 

vücuda çıkar çıkmaz tutunmaz, 

genellikle 4-8 saat süre ile dola- 

şarak kendi için konakta (konak biz 

oluyoruz :)) uygun bir yer arar.  

Bunlar kenelerin tutunmasını 
önlemek için yapılması gereken 
basit ama etkin yöntemlerdir. 
 

Bir de vücuda tutunmuş bir kene saptan- 
dığında yapılması ve daha da önemlisi 
yapılmaması gerekenler vardır.  
 

Kenenin strese sokulmadan çıkarıl- 
ması çok önemlidir.  
 

Bu nedenle kenenin tutunduğunu fark 
ettiğinizde nasıl çıkarılacağını bilmiyorsanız 
hiç dokunmadan en kısa zamanda bir 
uzmana başvurulmalıdır. Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi virüsü, enfekte kenelerin 
salgılarında bol miktarda bulunur ve kene 
fiziksel strese girerse bu virüsleri yoğun 
biçimde kusarak konağın kanına karış- 
masına neden olur.  
 
 

Tutunmuş bir kene üzerinde kesinlikle 

“ yapılmaması gerekenler” 
 

Travma uygulanmamalı, yakılmamalı, kene 

patlatılmamalı, dağlanmamalı, kimyasallar, 

oje, mum gibi kenenin havayla temasını 

keserek stresini arttıracak eylemlerde 

bulunulmamalıdır. En uygun girişim, ucu 

kıvrık bir penset yardımıyla keneyi 

tutunma borusunun deriye en yakın nokta- 

sından kavrayarak, çok hafifçe çekerek 

deri ile birlikte yavaşça kaldırmak ve 

sabırla bekleyip kenenin kendisinin deriyi 

bırak- masını beklemektir. 

 

 

 

 
Kene tutması durumunda kene çıkarıldık- 

tan sonra zedelenmeksizin en yakın yetkin 

sağlık kuruluşuna (Tıp fakülteleri gibi) 

gönderilmesi ve tanımlanması önemlidir.  

 

Kenesiz araziler dilerim. 

 



  TRAKEL BÜLTEN Nisan 2014        sayı 4 

8 
 

Kelebek fotoğrafçılığı deyince ilk akla  

gelenlerden birisi de makro lensler . 

Geniş bir skalada alternatifleri olan bu 

lensler  oldukça farklı fiyatlarla 

karşımıza çıkıyor. Üyelerimizden 

Hanife Erkan bu lensler içerisinde en 

ulaşılabilir alternatiflerden biri olan 

Sigma 70-300mm ile oldukça başarılı 

sonuçlar almakta ve  bu lens için bir 

değerlendirme yazısı göndererek diğer 

üyelerimizi aydınlatmak istemiş.  

Yazıyı aşağıda sunuyoruz; 

 

LENS İNCELEMESİ 
Sigma AF 70-300mm F:4-5.6 
APO DG Macro Lens 
Hanife ERKAN 
 
Teknik Özellikler 
 

 
 
2 adet ön lens gurubunda, 1 adet arka lens 
gurubunda SLD mercek bulunan bu lens 
tipi SLR dijital kameralar için üretilmiştir. 
300mm odak uzaklığında maksimum 
büyütme (1:2) ile çekim yapılabilir. 
Özellikle portre, spor ve doğa çekimleri 
için ideal bir lens tipidir. 
 
Bu yeni çok katlı kaplama ve lens tasarımı 
ortak sorun olan dağılma ve gölgelenme 

problemini minimuma indirerek tüm zoom 
alanında renk düzeltmesini yapar. Renk 
sapmalarını önlemek, tam odaklama 
yapmak ve dolayısıyla görüntü kalitesini 
arttırmak amacıyla ön lens gurubunda 2 
adet ve arka lens gurubunda 1 adet SLD 
mercek kullanılmıştır. 
 
Tüm zoomlama alanında yüksek optik 
performansa sahip bu lens üzerinde, 
minimum netleme mesafesinde (95 cm) ve 
200mm. ile 300mm. arasındaki odak 
uzaklığında makro çekim yapma moduna 
geçmemizi sağlayan bir anahtar bulun- 
maktadır. Normal modda netleme mesa- 
fesi, tüm zoom ayarlarında 150 cm.dir. 200 
mm. ile 300mm. arasındaki maksimum 
büyütme 1:2.9'den 1:2'ye kadardır. 
 
Full frame - crop sensör uyumu 
 

Lens Yapısı 10 Grupta 14 Element 

Görüş Açısı 34.3 - 8.2 derece 

Diyafram yaprağı adedi 9 Yaprak 

En düşük diyafram F22 

Odaklama mesafesi      150cm/95cm(Makro modu) 

Azami büyütme 1:4.1 / 1:2 (Makro modu) 

Filtre Çapı 58mm 

Ebatlar 76.6mm x 122mm 

Ağırlık 550g 

 

 
Lens Hakkındaki Kişisel Tecrübelerim  
 
Tüm arama motorlarında karşınıza çıkacak 
lens ile ilgili teknik özellikler yukarıda 
yazılanlardan ibarettir; ancak 2011 yılın- 
dan beri sürekli kullandığım bir lenstir 
kendisi. 70-300mm aralığında bir lens 
olmasına rağmen, ben çoğunlukla 200-
300mm olarak kullandım. Bazı deneme- 
lerim oldu (70mm örn.) iyi sonuç vermedi 
ya da ben almayı başaramadım. Kuş ve 
kelebek çekimlerinde, çiçek çekimlerine 
nazaran daha başarılı oldum. Çiçek çekim- 
lerinde verimli kullanamadım, objede açı 
kayıpları, kenar kısımlarında daha fazla 
netsizlik oldu.  
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Işık seven bir lens; o yüzden çok da önemli 
kayıtlar değilse ışıksız havada kullan- 
mamaya gayret ediyorum. Bu lensle f:8-10 
arası daha iyi sonuçlar aldım. Enstantaneyi 
ise 800-1000 altına düşürmemeye gayret 
ediyorum.   

 
Lens üzerindeki makro düğmesi sadece 
200-300 mm arası çalışıyor. (Lensin yan 
tarafında ortada duran bir düğme). Bu 
düğmeyi makro moduna getirirseniz, lensi 
200mm’ye kilitliyor ve daha düşük mm 
lere indiremiyorsunuz. Kapatmak için 
makro düğmesini yeniden normal konuma 
getirmeniz gerekiyor. Bu düğme makro 
moduna getirilmezse (velev ki makro 
moduna almayı unuttunuz) makro çekim 
yapamıyorsunuz. Bu düğme hassas bir 
yapıya sahip; biraz zorlarsanız bozula- 
biliyor. O yüzden makro ayarında çekim 
yaptıktan sonra (lens 200mm’ye kitlendiği 
için) makro modundan çıkmak için bu düğ- 
meyi hiç zorlamamalısınız. Makineyi 
manuel moda alıp lensi öyle kapatın ve 
sonra da düğmeyi makro modundan 
çıkarın.  
 
Zaman zaman dikkate alınmayan bir lens 
olduğunu görüyorum. Sanırım alışkan- 

lıktan ya da benim fotoğraftan beklentim 
diğerlerine göre daha minimal düzeyde 
olduğu içindir bilemiyorum; beni pek de 
üzmedi. Görünüşüne göre nispeten hafif 
olması arazide işe yarayan bir özelliği. 
Ayrıca fiyatı da alınması için bir başka ne- 
den olabilir. (Fiyat/performans oranı iyi) 
En azından kelebek çekimlerine yeni 
başlayanlar için çok pahalı ekipmana para 
yatırmak yerine, bunun gibi mütevazi bir 
lensle başlamalarını önerebilirim. 
 

Bu lensi bulunduğunuz ilden, garantisi ile 
almanızı öneririm; biraz kolay arıza vere- 
bilen bir lens. (2 yıl garanti süresi içinde iki 
kez tamire gitti. Benim ilk lensim). En 
azından aldığınız yer bu garanti süresi 
içinde bu sorununu çözebilir.  
 
 
Bu lensle yaptığım çekimleri aşağıdaki 
adreslerde görebilirsiniz.  
 
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl29@d
&ful=2&kul=haniferkan&kdx=JPLVcz11G3AAYTI0Ea
MT64bIvMLLV74uMEeP36FzY&yon=fg  
 
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl1
8@d&kul=haniferkan&kdx=zugypTsFg9CuDcYYxvc1
fDD@Ut7PMjjBLCbwoCFln 

http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl29@d&ful=2&kul=haniferkan&kdx=JPLVcz11G3AAYTI0EaMT64bIvMLLV74uMEeP36FzY&yon=fg
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl29@d&ful=2&kul=haniferkan&kdx=JPLVcz11G3AAYTI0EaMT64bIvMLLV74uMEeP36FzY&yon=fg
http://www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl29@d&ful=2&kul=haniferkan&kdx=JPLVcz11G3AAYTI0EaMT64bIvMLLV74uMEeP36FzY&yon=fg
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl18@d&kul=haniferkan&kdx=zugypTsFg9CuDcYYxvc1fDD@Ut7PMjjBLCbwoCFln
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl18@d&kul=haniferkan&kdx=zugypTsFg9CuDcYYxvc1fDD@Ut7PMjjBLCbwoCFln
http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl18@d&kul=haniferkan&kdx=zugypTsFg9CuDcYYxvc1fDD@Ut7PMjjBLCbwoCFln
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DEĞERLİ ÜYELERİMİZ; 

 Kelebek peşinde koşarken, bazen 

kertik derdine kapılıp en önemli görevle- 

rimizden birini unutuyoruz; “Ülkemiz kele- 

beklerini yeni nesillere tanıtmak.” Bizler 

biliyoruz ki; tanımadan koruma olmaz. Neye 

sahip olduğunuzu bilmeden onu koruya- 

mazsınız.  

 İşte bu güzel görevi bize hatırlatan bir 

haber, üyemiz Ümit Karadiş Bey’den geldi. 

Bu konuda bizim de bir şeyler yapmamız 

gerektiğini bizlere hatırlattığı için kendisini 

tebrik ediyor ve çalışmalarının devamını dili- 

yoruz. Tanıtıma katılan gençlerimizi de 

canıgönülden kutluyor ve en kısa zamanda 

aramıza bekliyoruz.   

 Tüm öğretmen üyelerimizden de buna 

benzer faaliyetlerini, sonraki bültenlerimizde 

yayınlamak adına bizlerle paylaşmasını arzu 

ediyoruz.  

TRAKEL Yönetimi 

ÇORUM SUNGURLU HAYDAR ÖZTAŞ 

ANADOLU LİSESİ FOTOĞRAF ATÖLYESİ 

Ümit KARADİŞ 

Okulumuzun fotoğraf tutkunu öğrencileriyle 

fotoğrafçılık üzerine bir söyleşi yaptık. 

Öğrencilerin makro fotoğrafçılığa, özellikle de 

kelebek fotoğraflarına karşı ilgileri çok yüksek. 

Trakel’deki kelebek fotoğraflarını ilgiyle ince- 

leyen ve takip eden öğrencilerimle kelebek 

fotoğrafçılığı üzerine edindiğim tecrübelerimi 

paylaştıkça, fotoğrafçılık konusunda ilgilerinin 

daha da arttığını gözlemledim.  

İleride fotoğraf çekmeyi hobi olarak benim- 

seyecek, doğa ve kelebek hayranı çok sayıda 

öğrencim olacağını düşünüyorum. Bu konuda 

bana yardımcı olan Trakel sitemizi ve bu siteyi 

kuran ve sunan tüm doğasever arkadaş- 

larımıza teşekkür ediyorum. Trakel’imizi merak 

ve ilgiyle öğrencilerimizle beraber takip etme- 

ye devam edeceğiz. 
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BÜLTENİN TASARIMINDA KULLANILAN 
FOTOĞRAFLARIN ve FOTOĞRAF SAHİPLERİNİN 
LİSTESİ 

 
 

KAPAKTA KULLANILAN FOTOĞRAFLAR  
 
Güneyli Fisto (Kenan Talas) 
 

 
ÖNSÖZ KISMINDA KULLANILAN FOTOĞRAF 
 
Dağ Oyklösü (Aykut Bal) 

 
 
 
TANI KARTLARI KOLAJINDA KULLANILAN 
FOTOĞRAFLAR 
 
Akdeniz Oyklösü (Meryem Sürmeli) 

Alıç Kelebeği (Ali Bali) 

Büyük Sevbeni (Kenan Talas) 

Dağ Oyklösü (Hakan Yıldırım) 

Doğu Elfinstonyası (Alperen Yayla) 

Kara Sevbeni (Aykut Bal) 

Karaağaç Sevbenisi (Adem Yağız) 

Krüper'in Beyazmeleği (Halil Uysal) 

Küçük Beyazmelek (Berat Arıbaş) 

Mavi Sevbeni (Halil İbrahim Sarı) 

Mezopotamya Kolotisi (İrfan İşlek) 

Sevbeni (Musa Dikmenli) 

Süslü Damone (Sezgin Ermiş) 

Turuncu Süslü (Neriman Fırtına) 

Yalancı Beyazmelek (Ufuk Karaca) 

Yeni Beneklimelek (Adem Yağız) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BÜLTENİN YAPIMINDA EMEĞİ GEÇENLER 
 
 
 
Yayın Kurulu 
Adem YAĞIZ 
Ali BALİ 
Aykut BAL 
Didem AMBARLI 
Hakan YILDIRIM 
Kenan TALAS 
Kerim TEZEL 
Mehmet KARABABA 
Onat BAŞBAY 
 
 
 
Yayın Yönetimi 
Ali BALİ 
Hakan YILDIRIM 
 
 
 
Yazı ve Araştırma 
Ali BALİ 
Hakan YILDIRIM 
Hanife ERKAN 
Kerim TEZEL 
Mehmet Ali ÖKTEM 
Mehmet KARABABA 
Onat BAŞBAY 
Ümit KARADİŞ 
 
 
 
Redaksiyon 
Ali BALİ 
Didem AMBARLI 
Hakan YILDIRIM 
Mehmet KARABABA 
 
 
 
Grafik-Tasarım 
Ali BALİ 

 

 


