
Tarih 
24-26 Haziran, 2016

Yer 
Beypazarı Çeltik Fabrikası / Milli Egemenlik Cad. No:198 Gazipaşa Mah. Beypazarı, Ankara

Adres harita bilgisi: https://goo.gl/AOHRuy  /  https://goo.gl/KOO9q3

Destekçiler
1 Numara Pastanesi, Beypazarı Çeltik Fabrikası, Beypazarı Maden Suyu, Beypazarı 
Kaymakamlığı, Hacettepe Ekoloji Topluluğu

Konferans web sayfası: http://www.dogadernegi.org/17-tr-kus-konferansi/

https://goo.gl/AOHRuy
https://goo.gl/KOO9q3
http://www.dogadernegi.org/17-tr-kus-konferansi/


Kuş Konferansı hakkında

Kurum ve kişilerin gönüllü emeği ile organize edilen ve katılım ücreti talep edilmeyen 17. 
Türkiye Kuş Konferansı’nda, katılımcılar için mümkün olan en düşük maliyetlerin ve en rahat 
imkânların temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Konferans Salonu
Bu yıl konferans salonu olarak Beypazarı’nda en özel bulduğumuz mekanlardan biri olan eski 
Çeltik Fabrikasını seçtik. Fabrika merkeze on dakikalık yürüme mesafesinde ve yüz yaşından 
yaşlı. Tahmin edeceğiniz gibi klasik bir toplantı salonu özelliklerini taşımıyor fakat bize bundan 
fazlasını vaat ediyor.

Konferans salonu sarı ile işaretlenmiştir

Konaklama

Oteller

Akşemseddin Otel

Beypazarı’nın merkezinde yer alan otel hem konferans salonuna hem de lokantalar gibi 
ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesindedir. Otelde maksimum 
konaklayabilecek kişi sayısı 40’dir. Konaklama rezervasyonlarını katılımcılar yapacaktır. Lütfen 
rezervasyonu yaptırırken 17.Türkiye Kuş Konferansı katılımcısı olduğunuz söylemeyi 
unutmayın.

Konferans katılımcıları için uygulanacak fiyatlar;

Tek kişi oda + kahvaltı 70 TL

İki kişi oda + kahvaltı 110 TL

Üç kişilik oda + kahvaltı 130 TL

Ayrıntılı Bilgi ve görseller için; http://www.aksemseddinotel.com/Sayfalar.aspx?id=561

http://www.aksemseddinotel.com/Sayfalar.aspx?id=561


Selam Otel

Beypazarı’nın merkezinde yer alan otel hem konferans salonuna hem de lokantalar gibi 
ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesindedir. Otelde maksimum 
konaklayabilecek kişi sayısı 48’dir. Konaklama rezervasyonlarını katılımcılar yapacaktır. Lütfen 
rezervasyonu yaptırırken 17.Türkiye Kuş Konferansı katılımcısı olduğunuz söylemeyi 
unutmayın.

Konferans katılımcıları için uygulanacak fiyatlar;

Tek kişi oda + kahvaltı 65 TL

İki kişi oda + kahvaltı 100 TL

Üç kişilik oda + kahvaltı 135 TL

Ayrıntılı Bilgi ve görseller için; http://www.oteliletisim.com/selam-otel-telefon-iletisim.html

Yöresel Konak Pansiyonlar

Memişzade Konağı

Beypazarı’nın merkezine yakın bulunan pansiyon hem konferans salonuna hem de lokantalar 
gibi ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesindedir. Pansiyonda maksimum 
konaklayabilecek kişi sayısı 10’dir. Konaklama rezervasyonlarını katılımcılar yapacaktır. Lütfen 
rezervasyonu yaptırırken 17.Türkiye Kuş Konferansı katılımcısı olduğunuz söylemeyi 
unutmayın.

Konferans katılımcıları için uygulanacak fiyatlar;

Tek kişi oda + kahvaltı 80 TL

İki kişi oda + kahvaltı 100 TL

Üç kişilik oda + kahvaltı 150 TL

Ayrıntılı Bilgi ve görseller için; http://www.memiszadekonagi.com/

Paşa Konağı

Beypazarı’nın merkezine yakın bulunan pansiyon hem konferans salonuna hem de lokantalar 
gibi ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesindedir. Pansiyonda maksimum 
konaklayabilecek kişi sayısı 10’dir. Konaklama rezervasyonlarını katılımcılar yapacaktır. Lütfen 
rezervasyonu yaptırırken 17.Türkiye Kuş Konferansı katılımcısı olduğunuz söylemeyi 
unutmayın.

Konferans katılımcıları için uygulanacak fiyatlar;

Tek kişi oda + kahvaltı 65 TL

İki kişi oda + kahvaltı 100 TL

Üç kişilik oda + kahvaltı 130 TL

Ayrıntılı Bilgi ve görseller için; http://www.oteliletisim.com/beypazari-pasa-konagi-telefon-
iletisim.html

http://www.oteliletisim.com/selam-otel-telefon-iletisim.html
http://www.memiszadekonagi.com/
http://www.oteliletisim.com/beypazari-pasa-konagi-telefon-iletisim.html


Hakim Evi

Beypazarı’nın merkezine yakın bulunan pansiyon hem konferans salonuna hem de lokantalar 
gibi ihtiyaçların karşılanacağı mekanlara yürüme mesafesindedir. Pansiyonda maksimum 
konaklayabilecek kişi sayısı 25’dir. 15 kişi ve üzeri ortak rezervasyon yapılması durumunda fiyat 
kişi başı 55 TL’ye düşmektedir. Bu konuda destek almak için kuskonferansi@dogadernegi.org 
adresine yazarak ortak kayıttan yararlanabilirsiniz.

Konferans katılımcıları için uygulanacak fiyatlar;

Tek kişi oda + kahvaltı 90 TL

İki kişi oda + kahvaltı 120 TL

Üç kişi oda + kahvaltı 165 TL ( max 5 odaya ek yatak konularak)

Ayrıntılı Bilgi ve görseller için; http://uygulamaoteli.ankara.edu.tr/hakkimizda/

Çadırda Konaklama

Çadır ile konaklama ücretsiz olarak konferans salonuna yakın konumdaki Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü bahçesinde futbol sahası yakındaki yeşil alanda yapılacaktır. Müdürlük binalarında 
tuvalet ve duş imkanı olacaktır. Çadırla konaklamayı planlayan katılımcıların malzemelerini 
getirmeleri beklenmektedir. Bu konuda kuskonferansi@dogadernegi.org adresine yazarak 
destek alabilirsiniz.

Yemek ve İkramlar

Yemekler merkezdeki lokantalara rehberle eşliğinde dağılarak yenecektir. Konferans tarihi 
ramazan içine denk geldiği için yemeğe gitmeyi düşündüğümüz lokantalara hazırlık yapmaları 
konusunda bilgi verildi. Yemeklerin öğün başı ortalama maliyeti maksimum 20 TL olacaktır. 

Gözlem arazisi yapılacak son gün öğle yemeği Beypazarı’nın en güzel vadilerinden biri olan 
İnözü Vadisindeki tesislerde yenmesi planlandı. Bu tesislerde klasik menü  (tarhana çorbası, 
sarma, Beypazarı güveci, salata, baklava) en fazla 22 TL ye, Uruş Kapamalı menü ise en fazla 
32 TL olacaktır. Fakat isteyen katılımcılar bu menülere dahil olmayıp piknik yapabilir veya 
menüden istedikleri yemekleri tercih edebilir. Bu konudaki tercihlerinizi de kayıt masasında 
alınacaktır.

Şu an için programda kesinleşmiş ücretsiz bir yemek organizasyonu bulunmasa da bu konuda 
çalışmalarımız devam etmektedir.

Kahve ve çay aralarındaki ikramlar ücretsiz olacaktır. 

Ulaşım
Ankara’dan Beypazarı’na Akköprü’den her yarım saatte bir otobüsler kalkmakta. Ayni zamanda 
saatleri çok düzenli olmamakla birlikte Aşti’den de saat başlarında Beypazarı otobüsleri 
kalkmakta. 

Beypazarı Otobüslerinde konferans katılımcıları için ücretsiz seyahat imkanı konusunda 
temaslarımız devam etmektedir.

Konferansın son günü yapılacak kuş gözlem gezisi için ise maliyet yaklaşık 30 TL olacaktır. Kuş 
gözlem gezisi için yerelden destek arayışlarımız sürmektedir.

Konferanstan bir gün önce düzenlenecek “Akbaba Araştırmaları Eğitimine” katılmak ister 
misiniz?  Linkten detaylı bilgi alabilirsiniz: http://www.dogadernegi.org/akbaba-ae/

mailto:kuskonferansi@dogadernegi.org
http://uygulamaoteli.ankara.edu.tr/hakkimizda/
mailto:kuskonferansi@dogadernegi.org
http://www.dogadernegi.org/akbaba-ae/


Program

24 Haziran 2016    

09.00 Açılış Konuşmaları
                        
10.00 Yırtıcılar        
Murat Yarar (Kolaylaştırıcı)
Mihail Iliev
Sunay Balaban
Süreyya İsfendiyaroğlu
Evrim Tabur
12.00 Öğle Yemeği

13.00 Doğa korumada farklı stratejiler
Gökmen Argun (Kolaylaştırıcı)
Cem Orkun Kıraç
Fikret Can
Ömer Döndüren
Itri Levent Erkol
Fatma Karahan
Derya Engin

15.00 Kahve Molası

15.30 Kuş gözlem ağı
Cem Orkun Kıraç (Kolaylaştırıcı)
Damla Beton
Eylül Dizdaroğlu
Ayça Eleman
Alaz Uslu
Türkü Selinsu Kasım
Nuri Emrahoglu

21.00 Kuş gözlemcilerin ve toplulukların 
çalışmaları üzerine sohbet, kuş fotoğrafı 
sunumları

25 Haziran 2016  
  
09.00 Önemli Kuş Alanları’nın geçmişi ve 
geleceği
Tansu Gürpınar (Kolaylaştırıcı)
Gernant Magnin
Güven Eken
Murat Yarar
Dicle Tuba Kılıç

11.00 Kırmızı Liste
Itri Levent Erkol (Kolaylaştırıcı)
Batuhan Çağrı Yapan
Galip Ener
Burçin Feran
Kaan Özgencil

13.00 Öğle Yemeği

14.00 Orta Doğu’nun kelaynakları          
Güven Eken (Kolaylaştırıcı)
Can Yeniyurt
Udo Hirsch
Tansu Gürpınar
Turan Çetin
Mahmoud Shiaesh

16.00 Kahve Molası

16.30 Doğa kültüründe kuşlar
Dicle Tuba Kılıç (Kolaylaştırıcı)
Hacer Çoruh
Raziye İçtepe Akyol
Emel Dinseven
Burak Özkırlı
Ivailo Angelov

21.00 Kuş gözlemcilerin ve toplulukların 
çalışmaları üzerine sohbet, kuş fotoğrafı 
sunumları

26 Haziran 2016    
Nallıhan Tepeleri ve Köroğlu Dağları’nda kuş 
gözlem yolculuğu

Buluşmak dileği ile…


