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Özet: Palearktik ekolojik zonda bulunan Türkiye toplam 409 türle en zengin kelebek 

biyoçeşitliliğine sahip ülkelerden biri durumunda olmasına karşın kelebek türleri ile ilgili 

bilgiler tanımlandıkları bilimsel yayınlar ile sınırlıdır. Türkiye kelebek türlerinin il ve tür 

düzeyinde tanıtımına yönelik olarak yapılmış mevcut ve erişilebilir çalışmaların da genellikle 

liste düzeyinde kaldıkları görülmektedir. Ancak son yıllarda amatör gözlemci sayısında 

görülen artışla türlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler elde edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada 

amatör gözlemcilerin 2006 yılından itibaren yapmış oldukları son 6 yıla ait kayıtları içeren 

AdaMerOs, Türkiye Kelebek Türleri Bilgi Sistemi’nin tanıtımı yapılmaktadır. AdaMerOs, 372 

türe ait 22.000 gözlem kaydıyla ve sunmuş olduğu servislerle Türkiye kelebek biyoçeşitliliğini 

ortaya koyan önemli bilgi kaynaklarından biri durumuna gelmiş bulunmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Kelebek türleri, Kelebek gözlemciliği, Biyoçeşitlilik, 

Türkiye kelebekleri, Türkiye Lepidoptera faunası, Bilgi sistemi 

 

AdaMerOs : An Information System for Butterfly Biodiversity of Turkey 

Abstract: Although Turkey having 409 species is one of the richest countries in the number of 

butterfly species in the palearctic ecological zone, the information regarding its butterflies 

species  are limited to a few number of scientific publications related to  discovery of them. 

According to online accesible existing studies the information about the butterfly species of 

Turkey are generally published as the checklists in the provinces level.  However, more 

detailed and incerased volüme of information on the butterflies species of Turkey is made 

available to online access from year to year depending the remarkable increase in the number 

of amateur observers and field observations. In this paper, AdaMerOs (adameros.org), an 

Information System on Butterflies Species of Turkey containing obervation records made 

during the last six years since 2006.  With its databases and various useful services, AdaMerOs 

presenting 22.000 photographs of 372 butterfly species has been an important information 

system related to butterflies diversity of Turkey 
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1. Giriş 

 

Palearktik ekolojik zonda bulunan Türkiye, 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki 

coğrafi konumuyla hem kendine özgün, hem 

de diğer kıtalardan türlere ev sahipliği yapan 

ayrıcalıklı ülkelerden biridir. Türkiye çeşitli 

jeolojik ve iklimsel karakteri olan farklı alt 

ekosistemlere sahip olması nedeniyle çok 

sayıda kelebek (Lepidoptera) türüne de sahip 

nadir ülkelerdendir. Son yıllarda yapılan bazı 

çalışmalara [12] göre Türkiye’de 380 kelebek 

türü listelenmişse de konu üzerindeki en 

kapsamlı bibliyografik incelemelere dayanan 

güncel bir çalışmaya göre Türkiye’de 

Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, 

Papilionidae,  Pieridae ve Riodinidae 

ailelerinden 409 gündüz kelebeği türü 

bulunmaktadır [15]. 

 

Türkiye’nin zengin kelebek çeşitliliğine 

rağmen türlerin tanıtımı, biyolojisi ve 

ekolojisi hakkında bilgi yayma çalışmaları 

çok azdır. Yapılan çalışmalar genelde türlerin 

keşfedilerek tanımlandıkları çoğu yabancı 

bilimsel kaynaklardan oluşmaktadır. Bununla 

birlikte kelebek bilimcisi A. Ö. Koçak 

tarafından 1966 yılında kurulan Centre for 

Entomological Studies Ankara (CESA) 

bilimsel yayın ve projeler için en başta gelen 

kaynak sistemlerden biri olmuştur [7]. Diğer 

yandan Hesselbarth ve arkadaşları tarafından 

yayınlanan ve kısaca DTDT olarak anılan üç 

ciltlik eser Türkiye kelebekleri hakkında 

yayınlanmış en kapsamlı çalışma 

durumundadır [10].  

 

Son yıllarda basılı yayın ve çevrimiçi 

sistemlerde kelebek türleri hakkında 

yayınlanan çalışmalarda bir artış söz konusu 

olmuştur. Nitekim Baytaş tarafından 

yayınlanan Türkiye’nin Kelebekleri kitabında 

770 renkli fotoğrafla 350 adet türe ait yaşam 

alanları, dağılışları, uçuş dönemleri ve 

davranışlarıyla ilgili kısa bilgiler sunulmuştur 

[4]. Amatör gözlemcilerce görüntülü bir tür 

tanıtım rehberi olarak kullanılan kitap daha 

sonra güncellenerek yayınlanmıştır [5]. 

 

Türkiye’de kelebeklerle ilgili olarak 2008 

yılını takiben gözlem kayıtları ve raporlarını 

sunmak üzere il/bölge topluluklarına ait 

siteler [2, 3] ve Kelebek Türk [14], Trakel 

[17] ve AdaMerOs [1] gibi kapsamlı 

sistemlerle kelebek biyoçeşitliliği ağ 

ortamından çevrimiçi hizmete açılmışlardır. 

Bu sistemlerden Trakel ve AdaMerOs 

herkese açık birer sosyal paylaşım ortamı 

olarak da hizmet eden platformlar 

durumundadırlar. Bunun yanında kelebek 

biyoçeşitliliğinin korunması ve tanınmasına 

yönelik olarak bazı sivil toplum kuruluşları 

[8, 9] tarafından yapılan yayınlarda da artışlar 

gözlenmektedir. Bu bağlamda Karaçetin ve 

ark.’nın DKM projesi kapsamındaki 

çalışmaları ve Wagener’in yayını bu anlamda 

önemli yer tutmaktadır [13, 18]. 

 

AdaMerOs, başlangıç itibari ile Adana, 

Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, 

Kahramanmaraş gibi Çukurova ve Doğu 

Akdeniz illerinde yayılış gösteren kelebek 

türlerini tespit etmek, yayılış alanlarını 

gözlemlemek, bölgesel, ülkesel ve küresel 

düzeyde korunması için toplumsal farkındalık 

yaratmak ve kelebek türlerini tanıtmak 

amaçlarıyla kurulmuş ağ tabanlı bir kelebek 

gözlemcileri topluluğudur. Topluluk,  Eylül 

2010’da faaliyet alanını Türkiye geneline 

genişleterek tüm bölgeleri ve illeri çalışma 

alanı kapsamına almıştır.   

 

Topluluk Ekim 2010’da çalışmaları 

kapsamında elde edilen fotoğraf, bilgi, 

deneyim ve gözlem paylaşımı ve yayımını 

için bir bilgi sistemi oluşturarak 

http://www.adamerkelebek.org ve 

http://www.adameros.org web adreslerinden 

erişilen bir bilgi sistemi ve sosyal ağ 

platformu oluşturmuştur.  

 

AdaMerOs’ta Türkiye’de gözlenen 409 türün 

372’sine (%91) ait 22.500 civarında fotoğraf 

kaydına ulaşılmış durumdadır. Bu rakam 

Türkiye’de açık erişimle ağ ortamından 

izlenebilirlik bakımından bir ilktir. Bu daha 

da önemlisi çok değerli bir başvuru kaynağı 

ve koleksiyon anlamına geliyor. Sitede türlere 

ait özel olarak derlenen ve yenilenen bilgiler 

de gün geçtikte artmaktadır.  



AdaMerOs tüm bunların yanında sosyal ve 

kültürel etkinliklerle bir araya gelerek 

fotoğraf sanatı ve kelebek gözlemciliği 

etkinlikleri de düzenlemektedir. Özet olarak 

ifade etmek gerekirse AdaMerOs sistemi 

kelebek gözlemciliği ile ilgili deneyim ve 

bilgilerin paylaşıldığı, açık erişimle servis 

edildiği bir sosyal ağ ve bilgi sistemi olarak 

hizmet vermektedir. 

Bu çalışmada AdaMerOs Türkiye Kelebek 

Gözlemcileri ve Fotoğrafçıları Topluluğu 

üyelerinin gözlemleri, makaleleri, forum ve 

yorumlarına ait kayıtları sunan bir bilgi 

sistemi olan AdaMerOs Kelebek Türkiye  

tanıtılmakta; Türkiye kelebek türleri ile ilgili 

elde edilen bulgular ve istatistikler 

özetlenmektedir

.  
Şekil 1. AdaMerOs anasayfa görüntüsü (adameros.org) 

 

2. AdaMerOs Servisleri 

AdaMerOs sistemi, bilgi servisleri, fotoğraf 

paylaşım servisleri, sosyal paylaşım ve 

iletişim servisleri, üyelik servisleri, 

kolobrasyon ve promosyon servislerini 

yürütmek için geliştirilmiş yüzlerce yazılım 

bileşeninden oluşan entegre bir bilgi sistemi 

ve sosyal ağ platformu olarak hizmet 

vermektedir (Şekil 1). 

 

a) Bilgi servisleri  

Bu servislerde Türkiye’nin 409 kelebek 

türüne ait aşağıdaki bilgiler sağlanmaktadır 

(Şekil 2): 

 Taksonomik bilgi (Üstfamilyadan 

türe doğru izlenebilen hiyerarşik, 

metinsel ve görsel navigasyonla 

ulaşılmaktadır) 

 Yayılış ve habitat bilgileri (dünya ve 

Türkiye’de) 

 Ekosistem (yükselti ve dikey dağılış 

yoğunlukları) 

 Tanımlama kartları (yaşam evreleri, 

kanat üstü ve kanat altı görünümleri) 

 Önceki kontrol listelerinden 

üretilmiş il dağılış haritaları 

 İnteraktif Türkiye dağılış haritaları 

(Yeni gözlem kaydı eklendiğinde 

otomatik güncellenmektedir) 

 Türle ilgili diğer kaynaklar ve 

başvurular (her tür için en önemli 

görülen 15 link) 

 Türle ilgili yapılmış tüm gözlem 

kayıtlarına ait fotoğraflar 

 Tüm kelebek türleri için fotografik 

tanıtım albümleri (yurtdışı türler de 

dâhil) 



 Kelebek ansiklopedisi 

 Kelebek terimleri sözlüğü 

 Kelebek ansiklopedisi 

 Kelebeklerle ilgili diğer yerel ve 

küresel bilgi servisleri bağlantıları 

 

b) Gözlem ve bilgi paylaşım servisleri 

 Her üyenin kontrollü gözlem 

fotoğrafı eklemesini sağlayan 

fotoğraf yükleme servisleri 

 Bilinmeyen türler için tür tanıma 

servisleri (TanıYorum) 

 Gözlem ve arazi kayıtları için 

gözlem servisleri (GözlüYorum, 

Şekil 3) 

 Tüm illere ait güncel tür listeleri, 

gözleme albümleri ve dağılış 

haritaları 

 Tüm Türkiye kelebek türlerine ait 

dağılış, gözlem istatistikleri 

 Tüm detaylarından (familya, alt 

familya, cins, tür vb, cinsiyet, 

görüntü detayı, yaşam evresi, 

yükselti, il vb) fotoğraf arama servisi 

 

 

 

Şekil 2. Bir tür tanıtım sayfası örneği 

c) Sosyal paylaşım ve iletişim servisleri 

 Gözlemcilerin kendi eğitim 

materyalleri, bilgi ve deneyimlerini 

ekleyerek görüntülerle paylaştıkları 

Yazıyorum-Öğreniyorum servisi, 

 Gözlemciler arasında istedikleri 

konularda tartışma ortamı sağlayan 

AdaMerOs Forumu, 

 Gözlemciler arasında dâhili 

haberleşme sağlayan iç mesajlaşma 

sistemi, 

 Gözlem ve fotoğraf üzerinde 

tartışma sağlayan yorum, yoruma 

cevap, cevaba cevap yazımı 

sağlayan etkileşimli iletişim 

yönetimi 

 Duyuru ve etkinlikler yönetimi 

 

 

Şekil 3. Bir gözlem raporu örneği 

 

d) Kolobrasyon ve promosyon servisleri 

 En iyi fotoğraflar 

 En popüler türler 

 En çok gözlem yapılan iller (Şekil 4) 

 En aktif üyeler (gözlem çeşitliliği, 

katkı ve katılımlar açsından) 

 Haftanın türü 

 Günün fotoğrafçısı 

 Gözlem ve arazi raporları 

 

 

Şekil 4. İllere göre tür yoğunluğu haritası 

 

 

 

 



e) Üyelik servisleri 

 Tüm üyelerin gözlem yaptığı türler, 

iller ve kazanmış olduğu başarıları 

ayrıntılı sunan gözlemci profilleri 

 Gözlem portfolyoları 

 Diğer üyelerle iletişim 

 

 

Şekil 5. AdaMerOs kullanım istatistikleri 

3. AdaMerOs Koleksiyonu 

AdaMerOs sisteminde 81 ilin tamamından 

372 (%91) kelebek türüne ait 22.500 

civarında gözlem fotoğrafı yer almaktadır. 

Gerek tüm illerimizdeki dağılışları sunması 

ve gerekse tür çeşitliliği açısından AdaMerOs 

sistemi özel bir yere ve öneme sahip 

durumdadır. 

 

AdaMerOs’un çoğunluğu İstanbul, İzmir, 

Ankara, Adana, Antalya, Mersin ve 

Osmaniye illerinden olmak üzere Türkiye’nin 

çok sayıda ilinden katkıda bulunan 450 

civarında katılımcı üyesi bulunmaktadır. 

Google Analytics raporuna göre (Şekil 5), 

sisteme Ocak 2011’den beri %40’ı yeni 

ziyaretçi olmak üzere 271.375 ziyaretçi 3,5 

milyondan fazla sayfa erişimi 

gerçekleştirmiştir. Günlük tekil ziyaretçi 

sayısı ortalama 600 civarında seyretmektedir. 

Her ziyaretçi sayfa başına yaklaşık 10 dakika 

harcamakta ve ortalama 13 sayfa 

incelemektedir. Bu istatistikler sisteme erişen 

kullanıcıların ilgili olduklarının, bir başka 

ifadeyle öğrenmek ve/veya incelemek 

amacıyla sisteme eriştiklerinin bir göstergesi 

durumundadır. Sistem üzerinde çoğu çevre 

bilinci geliştirmek, farkındalık yaratmak, 

kelebekler ve ekosistemi korumak konulu 150 

forum açılmış, 190 gözlem-arazi raporu 

yayınlanmış ve yine 140 civarında eğitim ve 

tanıtım makalesi eklenmiştir.  

 

Sistem kurulduğundan bu yana Türkiye ve 

dünyada kelebek türleri koruma, gözleme ve 

etkinlikleri konusunda da çok sayıda duyuru 

ve mesaj yönetimi gerçekleştirmiştir. 

Sistemde Kasım 2012 itibariyle 90.000 

civarında kullanıcı yorumu yapılmış; 50.000 

civarında yorum cevaplama gerçekleşmiştir.  

Bu değerler sistemin sosyal ağ ortamı olarak 

etkin işlev üstlendiğini göstermektedir. 

 

AdaMerOs sisteminin en aktif servislerinden 

bir diğeri de gözlemcilerin ihtiyaç duyduğu 

tür tanıma işlemlerini kolaylaştıran 

TanıYorum servisidir. Üyelerin henüz 

tanımlayamadığı türlere ait fotoğrafları 

yükleyerek tartıştığı bu serviste yaklaşık 

3.600 örnek üzerinde tür tanısı işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Türkiye’de tamamen gönüllülük esasına göre 

işleyen, üyelerinin özverili katkılarıyla 

yaşayan ve yaşatılmasına inanılan bir bilgi ve 

sosyal ağ ortamı olan AdaMerOs ülkemizde 

kelebek türlerinin tanınması, doğal hayat ve 

ekosistemle ilgili bilgilerin derlenmesi ve 

yayınlanması açısından önemli bir görev 

üstlenmiş bulunmaktadır. 

 

Sistem hizmete başladığı Ekim 2010’ndan bu 

yana sürekli gelişme altındadır. Başlangıçta 

Google Translation ile çok dilli özellik de 

kazanan sistem 2012 yılında Türkçe yanında 

İngilizce arayüzü ile de hizmet vermeye 

başlamıştır.  Türkçe ve İngilizce dışında 

Almanca, Fransızca ve İtalyanca 

arayüzleriyle de çok dillilik özelliklerinin 

genişletilmesi planlanmış ve çalışmalar 

sürdürülmektedir. Böylece AdaMerOs’un 

hem küresel düzeyde erişim ve katkıya 

açılması; birikimlerin ve deneyimlerin 

uluslararasılaşma potansiyelinin 

güçlendirilmesi sağlanacaktır.  

 

Nitekim, bu gelişmeler doğrultusunda sisteme 

diğer ülkelerden katılan üye sayısında artış 

gözlenmeye başlanmıştır. AdaMerOs 

uluslararasılaşma faaliyetlerinin bir sonucu 

olarak 2012 yılında Avrupa’da çevre ve 



biyolojik bilimler eğitiminde sayısal kaynak 

bulma ve kullanmayı kolaylaştırmayı 

amaçlayan Natural Europe projesinde [16] 

bağlı ortaklık statüsü kazanmıştır. AdaMerOs 

sistemine gelecek dönemde eklenecek OAI-

PMH tabanlı veri sağlayıcı bileşenleriyle bu 

proje kapsamındaki diğer sistemlerle birlikte 

çalışabilirlik sağlanacaktır. Bu amaçla sistem 

koleksiyonunda yer alan kayıtların IEEE 

LOM [11] ve DC başta olmak üzere üstveri 

(metadata) formatı ve LSID küresel 

kimliğiyle tanımlanarak sunulması 

gerçekleştirilecektir. Bu yönde girişimlere 

Biodiversity Collection Index (BCI)’den [6] 

sağlanan urn:lsid:biocol.org:col:35320 

LSID numarası ile başlanmıştır.  

 

Sisteme ayrıca 2013 yılının ikinci yarısında 

illere göre kelebek türleri yoğunluk haritaları 

ile yıllara göre yoğunluk karşılaştırmalarını 

sağlayan raporlama bileşenleri eklenecektir. 

Böylece tür risk haritalarının interaktif ve 

güncel şekilde izlenebilmesi de mümkün 

olacaktır.  

 

AdaMerOs ve benzeri sistemlerin etkileriyle 

Türkiye’de kelebek gözlemcilerinin ve ilgi 

duyanların sayısı bir elin parmaklarından 

binlere doğru ilerlemektedir. Bu doğa 

fotoğrafçılığından gözlemciliğe dönüşüm ve 

ilginin ne denli geliştiğini göstermektedir. 

Ülkenin her bir köşesinden yeni 

gözlemcilerin katılması ile biyoçeşitlilik 

açısından bilinmeyenleri bilmekte ve 

bilinenleri daha geliştirmekteyiz. Nitekim 

AdaMerOs koleksiyonunda iki yıl gibi kısa 

sürede ulaşılan örnek sayısı, il düzeyinde 

yapılan yeni kayıtlar ve ilgili gözlemciler 

arasında iletişimin geliştirilmesindeki başarı 

düzeyi bunu kanıtlamaktadır.  

 

 

 
Sultan (Danaus chrysippus Linnaeus, 1758) 

 

 
Apollo (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) 

 

 
Nazuğum (Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775) 
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Teşekkür 
Ülkenin kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından gönlü kelebek sevgisiyle dolu 

değerli insanlar kelebekler için büyük işler yapmaktadırlar. Bu vesile kelebek gözlemciliğine 

gönül ve emek vererek AdaMerOs’a katkı sağlayan tüm topluluk üyelerine teşekkür ederiz. 

 


