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Gediz Deltas› benim gerçek okumay› ve gerçek yazmay› ö¤rendi¤im yerdir. 1995 ve 1996 y›llar›nda

burada geçirdi¤im toplam 212 günde, yaflam›m boyunca karfl›laflt›¤›m en bilge varl›klarla tan›flt›m:

Flamingolar, deniz börülceleri, çamur düzlükleri, bal›kç›lar ve çiftçiler ve di¤erleri. Hepsi hocam

olup bana kâinattaki birli¤in tek ortak dilini, "do¤a dilini" ö¤retti. Yaz›lm›fl ve yaz›lacak tüm kitaplar›n

tek suretlik ilham kayna¤›n›, do¤ay› kollamam gerekti¤ini hat›rlatt›. Do¤a, ben ve ait oldu¤um

toplum aras›ndaki duvarlar› y›kt›. Özgürlü¤ün koparak de¤il, ait olarak elde edildi¤ini telkin etti.

Gediz Deltas›, benim yaflad›klar›m› ve çok daha fazlas›n› tüm dünyaya vaat ediyor. As›l olan, bu

de¤erleri görebilmek ve gösterebilmek. Do¤a Derne¤i, bu projeyi iflte böyle bir niyetle kurgulad›

ve ‹zmir Kufl Cennetini Koruma ve Gelifltirme Birli¤i ile Seyrek ve Sasal› belediyeleri baflta olmak

üzere ilgili tüm taraflarla birlikte uygulad›. Bu rapor, bir y›l boyunca deltadan ö¤rendiklerimizi

paylaflmak için haz›rland›. Burada yazan bilgiler, proje boyunca ter döken, ak›l ve vicdan birli¤i

yapan de¤erli insanlar›n eseridir. Dökülen her bir damla terin bu rapor sayesinde dünyaya ve

Türkiye'ye ›fl›k tutmas›n› diliyorum.

Yak›n bir tarihe kadar Gediz Deltas› benim kalbimdeki okuldu. Delta bu proje sayesinde orada

yaflayan ve yaflamayan daha nice insan›n yaflam›n› de¤ifltirebilir. Ancak bunun bir mutlak koflulu

var: Buray› okul yapan tüm bilge varl›klara, kufllara, çamura, bitkilere, bal›kç›lara ve çiftçilere sadakat

göstermek.

Güven EKEN Do¤a Derne¤i Genel Müdürü

Melih Özbek AKÇA CILIBIT



EgeDo¤a Derne¤i'nin amaçlar›ndan birisi; insan gereksinimlerini ekosistem döngüleriyle uyum
içinde yeniden tan›mlamak, bu do¤rultuda sürdürülebilir yaflam flekillerini destekleyen üretim ve
tüketim modellerini, teknolojileri, tasar›mlar›, mimarileri ve yaflam biçimlerini desteklemektir.

EgeDo¤a Derne¤i olarak Gediz Deltas›'nda yapt›¤›m›z tüm çal›flmalarda, bu alanda yaflayan
insanlar›n, deltan›n yaflam›m›zda ne kadar önemli oldu¤unu fark etmediklerine ve koruma
kanunlar›ndan dolay› alan› kullanamad›klar› için flikâyetçi olduklar›na flahit olduk.

Do¤a Derne¤i, Seyrek ve Sasal› Belediyeleriyle yapt›¤›m›z bu proje, özellikle yerel halk›n alana bak›fl
aç›lar›n›n de¤iflmesi konusunda önemli bir ad›m olmufltur. Bu projenin aflamalar›nda sadece alanda
yer alan kurulufllar de¤il, Gediz Deltas›'yla ilgisi olan ve olmas› gereken birçok kurulufl ile bir araya
geldik. Bir sene süren bu projede, Gediz Deltas›'n›n tüm sakinleriyle y›llarca yaflan›labilir bir yer
olmas› için gerekli altyap› plan›n› haz›rlad›k ve yavafl yavafl uygulamaya bafllad›k. Deltada yaflayan
insanlara bu alan›n önemini anlatmaya ve tan›tmaya çal›flt›k. Onlar›n sosyal yaflamlar›n› kalk›nd›racak
kurslar düzenledik. Bu çal›flmalar sonucunda ortaya ç›kan sinerjinin meyvelerini, kat›ld›¤›m›z fuarlarda
bize gösterilen ilgilerle toplad›k.

Projemiz, uygulama aflamas›na geçilen Gediz Deltas› Yönetim Plan› için de önemli bir bafllang›ç
niteli¤indedir ve sahiplendi¤imiz sürece sürdürülebilirli¤i mümkündür. Gediz Deltas›'nda oldu¤u
gibi ülkemizin di¤er önemli do¤a alanlar› da yaflayanlar›yla bir bütün olarak ele al›nmal›, do¤a
koruma çal ›flmalar›nda turizm ve k›rsal kalk›nman›n önemi unutulmamal›d›r.

Do¤ada gördü¤ümüz ya da göremedi¤imiz, tan›d›¤›m›z ya da tan›yamad›¤›m›z tüm canl›lar ve bu
canl›lar›n bar›nd›¤› yaflam alanlar› çok önemlidir ve bunlar›n tümü bir bütünü oluflturur. Bu bütünü
korumak ise insano¤lunun asli görevidir.

DO⁄A B‹R BÜTÜNDÜR
Cenk DURMUfiKAHYA Ege Do¤al Yaflam› Koruma Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan›

Tamer Zeybek TEPEL‹ PEL‹KAN
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Sasal›, Gediz Deltas›'n›n do¤as›ndan kazanc›n› sa¤layan pek çok insan›n beldesidir.
Bal›kç›, çiftçi, hayvanc›l›k ve tuz üretiminde çal›flan Sasal›l› için delta sadece yuva de¤il ayn› zamanda
geçim kayna¤›.

Gediz Deltas›, do¤al de¤erleriyle ülkemizin korunan alanlar›ndan birisidir. Deltan›n sahip oldu¤u
koruma statüleri uzun süre belde halk› için yaflam› güçlefltirdi. Evleri, tarlalar› 1. derece sit alan›
say›ld›. Bu süreçte belde halk› deltan›n uçan kufluna da bunu koruyanlara da tepkili hale geldi.
Zamanla bu durum düzeldi ve Sasal›'da yaflam kolaylaflt›.

Deltada turizm ve kalk›nma için sürdürdü¤ümüz bu proje Sasal› halk›na yeniden önemsendi¤ini
hissettirdi. Halk›n en çok kulland›¤› binalar›n, belde meydan›n›n yenilenmesi, gençler ve kad›nlar
için kurslar›n aç›lmas›, beldenin güzelleflmesine katk› sa¤layan insanlar›n varl›¤› Sasal›l› için önemlidir.

Düzenlenen kurslar›n gençlerimize ifl imkân› tan›yacak olmas› beldemizin iflsizlik sorununa çözüm
olabilmifltir.

Belde, Sasal› Do¤al Yaflam Park› ve ‹zmir Kufl Cenneti'ne yak›nl›¤›yla dikkat çekmektedir.
Gediz Deltas›'nda turizm yönünden çekim merkezi olan bu iki önemli noktan›n ziyaretçilerine
Sasal›'n›n hizmet sunmas› olas›d›r. Bu nedenle proje, Sasal›'y› turizm için haz›rlam›flt›r.

Bundan sonras› için deltan›n ihtiyaçlar›n› ve yapmam›z gerekenleri biliyoruz. Turizm için ulafl›m›n
öncelikli ihtiyaç oldu¤unu bilerek motorsuz ulafl›m araçlar›n› deltada kullanman›n haz›rl›klar›n›
yap›yoruz. Böylece hem do¤ayla uyumlu araçlarla deltay› tan›tmay› hem de araçlar› kullanacak
belde gençleri için ifl olana¤› yaratmay› planl›yoruz.

Beldemiz halk› ve Gediz'in do¤as› için küçük bir atefl yakt›k. Bunun tüm bölgeye yay›lmas› için ayn›
ruhla ve ekiple çal›flaca¤›m›za inan›yorum.

Gönülden yap›lan her çal›flman›n baflar›l› oldu¤unu düflünmekteyim. Bu proje gönüllülü¤ün
bir eseridir. Tüm proje ortaklar› gibi belediyemiz de bu projede ve Gediz Deltas›'n›n tan›t›l›p
korunmas›nda gönüllüdür.

Veli KASAP Sasal› Belediye Baflkan›

Tamer Zeybek FLAM‹NGO



Küresel iklim de¤iflikli¤iyle yaflad›¤›m›z su s›k›nt›s›; sulak alanlar›n ve nehirlerin, dünyam›z›n
atardamarlar› oldu¤unu hepimize ö¤retmifltir.

Seyrek Belediyesi ve ‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i olarak Gediz Deltas›'ndaki kufl
cennetinin fark edilmesi ve korunmas› için çaba harc›yoruz.

‹çme suyu ihtiyac›m›z bile bu sulak alan›n korunmas› için yeterli bir sebep. Bu cennetten herkes
nasibini almal›. Kufllar da insanlar da.

Projeyle Gediz Deltas›'nda yaflam›n sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak ad›na önemli bir ad›m att›k.
Gediz Deltas›'n›n kad›nlar›n›, gençlerini ve do¤al de¤erlerini bir bütün olarak ele ald›k.
Kad›nlar›n sosyal yaflam›n bir parças› olmas›n› sa¤layan kurslar, Seyrekli kad›nlar›n yaflam›na do¤ay›,
paylaflmay› ve yarat›c›l›¤› katt›.

Sivil Toplum Gelifltirme Birli¤i'yle, 2006 y›l›nda kat›l›mc› demokrasinin beldemizde oluflturulmas›yla
ilgili bir çal›flma yapt›k. Sivil toplum kurulufllar›yla ortak çal›flman›n önemini vurgulayan çal›flma,
Do¤a Derne¤i'yle yürüttü¤ümüz bu proje için altyap› niteli¤indeydi.

Bir senedir yürüttü¤ümüz proje bize turizm, bölgesel kalk›nma ve sürdürülebilirlik konusunda
yol haritas› belir ledi. Bu konulardaki çal›flmalar›n devaml›l ›¤› için örnek oldu.

Dört ortakl ›  bu proje için biz projenin ortaklar› de¤il projenin ekibi olduk.
Hep birlikte delta için çal›flt›k.

Gediz Deltas› Yönetim Plan›, deltan›n korunmas› için sahip olunan önemli bir araçt›r.
‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i, deltan›n yönetim plan›n›n uygulanmas›ndan
sorumludur. Bu proje, deltan›n yönetim plan›n›n hayata geçmesi için önemli bir çal›flmad›r.

Gediz Deltas›'nda yürütülen tüm çal›flmalar›n ve bu projenin ülkemizdeki do¤a koruma, turizm ve
k›rsal kalk›nma çabalar› için yöntem belirleme konusunda önemli bir kaynak olmas›n› diliyorum.

BU CENNETTEN HERKES NAS‹B‹N‹ ALMALI

Yeflil Atlas Arflivi

05 Gediz Deltas›’n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirlmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulabilmesi Projesi

GED‹Z DELTASI DENEY‹M PAYLAfiIM RAPORU

Nurgül UÇAR Seyrek Belediye Baflkan›
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Gediz Deltas›'nda turizmin ve bölgesel kalk›nman›n geliflmesi ad›na yap›lan bu çal›flma, pek çok
kurumu proje ekibiyle bir araya getirmifltir. Bu proje, ortaklafla çal›flman›n verimli bir ürünüdür.

Proje ekibi olarak bugüne kadar Gediz Deltas›'n›n do¤as›n› koruyan herkese teflekkürü borç biliriz.

Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› ve Pazarlama Stratejisi'ne ve alandaki di¤er çal›flmalar›n
gerçeklefltir i lmesinde katk› sa¤layan tüm kurum ve kifl i lere teflekkür ederiz.

Proje ekibi olarak;

Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü Sulak Alanlar fiube
Müdürlü¤ü'ne

‹zmir ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü'ne ve çal›flmalara kat›lan Nilsun Ege Polat'a, Ali Ayd›n'a,

‹ l  Kültür ve Tur izm Müdürlü¤ü'ne ve çal ›flmalara kat › lan Zeynep Gönenç'e

‹zmir Büyükflehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ‹daresi'ne ve
Yard. Doç. Dr. Vildan Gündo¤du'ya,

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'ne ve Prof. Dr. Mehmet S›k›ya,

‹zmir Ticaret Odas›'na ve Say›n Ümit Çiçek'e,

Ege Bölgesi Sanayi Odas›'na ve Prof. Dr. Ayflegül Paya'ya, her konuda destek veren
Zeliha Ünal Silleli'ye,

‹zmir Turist Rehberleri Odas›'na ve Say›n Dündar Özar'a,

Ekin Koleji'ne ve Say›n Yavuz Günefl'e,

Çakabey Koleji'ne ve Say›n Nevzat Cihan Bek'e,

‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i'ne ve Say›n Ahmet Akgün'e, Say›n Ömer Döndüren'e,

Karfl›yaka Belediyesi Kültür Müdürü fiebnem Güncü ve müdürlük çal›flanlar›na,

‹zmir Peyzaj Mimarlar› Odas›'na ve Doç. Dr. Adnan Kaplan'a,

Sürdürülebilir turizm konusunda uzmanl›¤›yla raporun haz›rlanmas›nda büyük eme¤i geçen
Ferit Karakaya'ya,

‹zmir Kufl Cenneti Ziyaretçi Merkezi çal›flanlar›na,

Anam Evi Kad›n Grubu'na,

Seyrek ve Sasal› Belediyeleri çal›flanlar›na,

Çi¤ili Halk E¤itim Merkezi yönetimi ve tüm e¤itmenlerine,

Do¤a Derne¤i ad›na Gediz Deltas› Yönetim Plan›'n›n haz›rlanmas›nda ve projenin gelifltirilmesinde
görev alan Say›n Ortaç Onmufl'a,

Gediz Deltas›'ndaki koruma çal›flmalar›n› uzun senelerdir takip eden ve projeye destek veren
Ege Üniversitesi Kufl Gözlem Toplulu¤u üyelerine ve Burcu Parmak'a, Orhan Gül'e,

Sasal› Belediyesi çal›flan› Say›n Özcan Özen'e

Sasal›'n›n boyanan binalar› için Say›n Halil Çetinsoy'a

Tan›t›m ve bilgilendirme malzemelerini özveriyle tasarlayan Say›n B.Ça¤lar Bebeci'ye,

Gediz Deltas›'n›n tan›t›m› konusunda bilgilerini paylaflan Say›n Cemal Sönmez›fl›k ve
fiadan Sönmez›fl›k'a,

Sivil Toplum Gelifltirme Merkezi'ne,

Projenin koordinasyonunda sorumlu olan UNDP ekibine,

Seyrek ve Sasal› halk›na,

Projenin geliflmesinde ve Gediz Deltas›'nda bölgesel kalk›nman›n ve turizm çal›flmalar›n›n
gelifltirilmesinde katk› sa¤layan herkese sonsuz teflekkürlerimizi sunar›z.



ÖZET

Bu rapor, 305 önemli do¤a alan›nda sürdürülebilir turizm ve sürdürülebilir kalk›nma çal›flmalar›na

kolaylaflt›r›c›l›k yapmas› için haz›rland›.

“Gediz Deltas›’nda Yaflayan Do¤a ve Turizm” projesi, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Derne¤i

ve EgeDo¤a Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan Gediz Deltas› Yönetim Plan›’na hizmet etmektedir.

Proje kapsam›nda farkl› kurumlar›n deste¤iyle sürdürülebilir kalk›nma ve sürdürülebilir turizm

planlamalar›, yerel yönetimlerle iflbirli¤i konular›nda örnek uygulamalar oluflturulmaya çal›fl›ld›.

Elde edilen ç›kt›lar›n baflar›s›nda etkili olan tüm faktörler, proje yaz›m›ndan itibaren raporda yer

almaktad›r.

2006 Aral›k ay›nda bafllayan projenin Gediz Deltas› Yönetim Plan›'yla iliflkisi, faaliyet ve alt

faaliyetlerinin hedef, yöntem ve sonuçlar› raporda belirtilmifltir. Haz›rl›k aflamas›ndan proje bitimine

kadar olan dönemde kazan›lan deneyimleri bu raporda bulabileceksiniz. Ayr›ca projeye farkl›

kesimlerden kat›lan kiflilerin görüflleri de raporun son bölümünde yer almaktad›r.

Bu raporun özellikle sivil toplum kurulufllar›, yerel yönetimler, yönetim planlar› konusunda sorumlu

olan kurumlara yararl› olmas›n› umuyoruz.

Sürdürülebilir kalk›nma ve sürdürülebilir turizm ad›na Gediz Deltas›'nda edinilen tecrübelerin ve

ö¤renilenlerin di¤er önemli do¤a alanlar›ndaki (ÖDA) çal›flmalara yol gösterici olmas›n› diliyoruz.

Tamer Zeybek KARABATAK
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GED‹Z DELTASI'NDA YAfiAYAN DO⁄A VE TUR‹ZM
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Gediz Deltas›'n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin

Oluflturulmas› Projesi, Devlet Planlama Teflkilat› önderli¤inde Avrupa Birli¤i finansman› ve Birleflmifl

Milletler Kalk›nma Program›'n›n iflbirli¤i ve Seyrek, Sasal› Belediyeleri ve Ege Do¤al Yaflam› Koruma

Derne¤i ortakl›¤› ile Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülmüfltür.

Projenin genel hedefi; Gediz Deltas› Ramsar Alan›'n›n biyolojik çeflitlili¤inin, ekolojik fonksiyonunun

ve peyzaj de¤erlerinin korunmas› ve do¤al kaynaklar arac›l›¤›yla elde edilecek ekonomik girdinin

yerel halk›n sürdürülebilir kalk›nmamas› yönünde kanalize edilmesidir.

Projenin amac›; Gediz Deltas› bölgesindeki yerleflimlerin sürdürülebilir kalk›nmas› için turizm kalk›nma

plan›n›n bir yönetim modeli ve di¤er önemli do¤a alanlar›yla bilgi de¤iflimi arac›l›¤›yla haz›rlanmas›

ve uygulanmas›d›r.

Projenin hedef gruplar›, Seyrek ve Sasal› belde halk›, iflsiz genç kad›nlar, bölgedeki di¤er sivil toplum

kurulufllar› ve di¤er önemli do¤a alanlar›ndaki karar vericiler ile deltaya gelen ziyaretçilerdir.

Proje kurgulan›rken befl farkl› ç›kt› hedeflenmifltir:
1. Gediz Deltas› Ramsar Alan› içerisindeki yerleflimlerin sürdürülebilir kalk›nmas›na yönelik yerel

 bir yönetiflim modelinin uygulanmas› ve uzun vadeli turizm geliflme plan›n› haz›rlamak.

2. Gediz Deltas› Ramsar Alan› içerisindeki yerleflimler için haz›rlanan turizm plan›n›n uygulanmas›n›n

ilk ad›m› olarak bir pazarlama stratejisi gelifltirmek.

3. Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir kalk›nman›n uygulanmas› yolunda ev kad›nlar›n›n ve iflsiz

 gençlerin rolünü güçlendirmek için Seyrek ve Sasal› ilçelerinde pazarlama stratejisinin pilot

 uygulamalar›n› hayata geçirmek.

4. Türkiye'deki di¤er yerel belediyeler ve ilgili sivil toplum kurulufllar›yla kapasite ve deneyimi

 paylaflmak.

5. Projenin yerinde yönetim yap›s›n› oluflturmak.

Proje bitirilirken her bir ç›kt›ya baflar›yla ulafl›lm›flt›r.

Melih Özbek SUMRU



PROJE HAKKINDA B‹LG‹

Ülkemizdeki 305 önemli do¤a alan›ndan olan Gediz Deltas› Akdeniz'deki önemli sulak alanlardan

biridir.

Gediz Nehri'nin yatak de¤ifltirmesiyle oluflan delta 40.000 hektarl›k bir alan› kaplamaktad›r. Lagün,

göl, batakl›k ve kayal›k yaflam alanlar›n›n bulundu¤u delta, do¤al yaflam aç›s›ndan zengindir. Y›l

boyu 274 farkl› kufl türünün bulundu¤u delta, çeflitli bitki, kelebek ve memeli hayvan türlerine de

ev sahipli¤i yapmaktad›r.

Melih Özbek KÜÇÜK KARABATAK
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Tar›m, hayvanc›l›k, bal›kç›l›k ve tuz üretimi deltada yaflayanlar›n önde gelen geçim kaynaklar›d›r.
Ülkemizdeki tuz ve pamuk ihtiyac›n›n önemli bir bölümü Gediz Deltas›'ndan karfl›lanmaktad›r.

Ülkemizde flamingolar›n üredi¤i iki alandan birisi olan Gediz Deltas›, Türkiye'nin taraf oldu¤u
Uluslararas› Ramsar Sözleflmesi'yle korunmas› gereken alanlardand›r.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Derne¤i ve EgeDo¤a Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan Gediz Deltas›
Yönetim Plan› 2007 y›l›n›n Haziran ay›nda uygulanmaya bafllam›flt›r.

Gediz Deltas› Yönetim Plan›'n›n büyük hedefi ile projenin genel hedefi ayn›d›r: ''Gediz Deltas› Sulak
Alan Ekosistemi'nin ekolojik iflleyiflinin, biyolojik çeflitlili¤inin ve peyzaj bütünlü¤ünün korunmas›
ve alan›n kaynak de¤erlerinin sa¤lad›¤› ekonomik girdilerin yöre insan›n›n refah seviyesini yükseltecek
flekilde yöre halk›na yönlendirilmesi.''

Gediz Deltas›'n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin
Oluflturulmas› Projesi, Gediz Deltas› Yönetim Plan›'na hizmet etmektedir.

Seyrek, Sasal› Belediyeleri, Ege Do¤al Yaflam› Koruma Derne¤i ve Do¤a Derne¤i bu projeyi
uygulayarak yönetim plan›n›n 11.3, 11.4, 14.1, 14.2 numaral› maddelerinde belirtilen sorumluluklar›n›
yerine getirmeye çal›flm›flt›r. Bu maddeler yöre halk›n›n kat›l›m›yla bölgenin tan›t›m›, ekoturizmin
gel iflt i r i lmesi  ve koruma kul lanma dengesinin oluflturulmas›n›  içermektedir .

Yöre insan›n›n kat›l›m›yla Gediz Deltas›'n›n do¤as›n›n korunmas› ve tan›t›lmas› gereklili¤iyle proje
haz›rlanm›fl ve uygulanm›flt›r. Aral›k 2007 tarihinden bu yana süren proje 2008 Ocak ay›nda sona
erecektir. Proje Avrupa Birli¤i hibesi ve proje ortaklar›n›n katk›lar›yla yaklafl›k 88.000 EU bütçeyle
tamamlanm›flt›r.
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Yeflil Atlas Arflivi



Proje hedefine ulaflabilmek için befl farkl› ana faaliyet oluflturulmufltur. Her bir ana faaliyete ulaflmak

için belir lenen ara faal iyetler ve uygulama süreçleri afla¤›da anlat› lmaktad›r.

FAAL‹YET 1
Gediz Deltas› Ramsar Alan› içerisindeki yerleflimlerin sürdürülebilir kalk›nmas›na yönelik yerel bir

yönetiflim modelinin uygulanmas› ve uzun vadeli turizm geliflme plan›n› haz›rlamak.

Gediz Deltas› Turizm Plan›, afla¤›da belirtilen yönetiflim modeliyle haz›rlanm›flt›r.

Yerel Yönetiflim Modelinin Haz›rlanmas›
Gediz Deltas›'nda yürütülecek olan turizm faaliyetlerinin planlanmas› ve devaml›l›¤›n›n sa¤lanabilmesi

için yerel yönetiflim modeli haz›rlanm›flt›r.

Bu model dört bölümden oluflmaktad›r.

1. Çal›flma Grubu: Proje ortaklar›ndan oluflan bu grup, proje faaliyetlerinin zaman›nda ve 

hedeflere yönelik gerçeklefltirilmesinden ve deltada turizm çal›flmalar›n›n gelifltirilmesinden 

sorumludur. Çal›flma grubunun tüm bu sorumluluklar› bir yönergede toplanm›flt›r. (Ek.4)

2. Dan›flman Grubu: Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'n›n gelifltirilmesinden sorumludur.

3. ‹cra Kurulu: Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'nda yer alan faaliyetlerin pazarlama 

stratejisine uygun olarak gerçeklefltirilmesinden sorumludur.

4. Süreçler Özelinde Oluflacak Kurulufllar (Kooperatif, dernek, iktisadi iflletme, birlik vb.): 

Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'nda bulunan faaliyetlerin yasal kimlik kazanarak ve 

organize olarak yürütülmesinden sorumludur.

Sürdürülebilir Turizm Plan›n›n Oluflturulmas›
Gediz Deltas›'nda do¤a turizminin gelifltirilmesi için Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›

haz›r lanm›flt ›r .  Bu plan, Gediz Deltas›  Yönetim Plan›’na hizmet etmektedir.

Turizm Dan›flman› Ferit Karakaya'n›n uzmanl›¤›nda haz›rlanan plana, dan›flman grubuna dahil olan

12 farkl› kurum katk› koymufltur.

Ülkemizde yerel yönetimlerin katk›s›yla kültürel ve do¤a turizmi konusunda geliflen Beypazar› ilçesi

projenin çal›flma grubu taraf›ndan ziyaret edilmifltir. Beypazar› Belediyesi'nin, yöre insan›n›n ve

esnaf›n son y›llarda geliflen turizm çal›flmalar› konusundaki edinimleri ö¤renilmifltir.

PROJE FAAL‹YETLER‹
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FAAL‹YET 2
Gediz Deltas› Ramsar Alan› içerisindeki yerleflimler için haz›rlanan turizm plan›n›n uygulanmas›n›n

ilk ad›m› olarak bir pazarlama stratejisi gelifltirmek.

Pazarlama Stratejisinin Oluflturulmas›
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'yla birlikte haz›rlanan turizm ürünlerini destekleyecek

biçimde haz›rlanm›flt›r. Turizm plan›yla birlikte gelifltirilen pazarlama stratejisi dan›flman grubunun

önerileriyle gelifltirilmifltir.



FAAL‹YET 3
Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir kalk›nman›n uygulanmas› yolunda ev kad›nlar›n›n ve iflsiz gençlerin

rolünü güçlendirmek için Seyrek ve Sasal› ilçelerinde pazarlama stratejisinin pilot uygulamalar›n›

hayata geçirmek.

Sasal› Beldesi Ev ve Kahvehaneler ‹çin Yenileme Çal›flmas›
Sasal› beldesi, ‹zmir Kufl Cenneti ve yap›lmakta olan Sasal› Do¤al Yaflam Park›'na yak›nl›¤›yla dikkat

çekmektedir.

Belde, her iki turistik alan›n ziyaretçileri için u¤rak noktas› olabilecektir. Sasal› çevresindeki bu iki

alan turizm için haz›rlan›rken beldenin de bu de¤iflimin içinde olmas› gereklili¤i do¤mufltur. Bu

kapsamda beldedeki 4 kahvehane, 10 ev ve 2 tane umumi tuvaletin yenilenmesi ve boyanmas›

çal›flmas›na yer verilmifltir.
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Sasal› Belediyesi'nin katk›s›yla beldede planlanandan fazla yap›da yenileme çal›flmas› yap›lm›flt›r.

Bu çal›flman›n yap›laca¤› binalar belde girifli ve meydan›nda bulunan iflyerleri, evler, kamu

kurulufllar› olarak belirlenmifltir. Belde halk›n›n en fazla kulland›¤› binalar›n boyanmas›na özen

gösterilmifltir. Gençlerin kulland›¤› Sasal› Belediye Spor Kulübü, belde tar›m kooperatifi,

muhtarl›k, belediye binas›, belde kad›nlar›n›n ve genç k›zlar›n›n e¤itim gördü¤ü halk e¤itim

binas›, Sasal› Sosyal Yard›mlaflma ve Kültür Derne¤i öncelikli yap›lar olmufltur.

Belirlenen boya renkleri için Gediz Deltas›'n›n renkleri tercih edilmifltir. Belde halk›n›n önemli

bir k›sm› tuz üretimi, tar›m ve bal›kç›l›ktan geçimini sa¤lamaktad›r. Yöre insan›yla delta

aras›ndaki iliflkiyi güçlendirmek üzere Ege Denizi'nin mavisi, tuzun beyaz› ve m›s›r›n sar›s›

yap›lan çal›flmada seçilen renkler olmufltur.

Belde ziyaretçilerine Sasal›'n›n, deltan›n bir parças› oldu¤u Gediz Deltas›'n›n renkleriyle

anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Yenileme çal›flmas› ‹zmir halk›n›n gönüllü deste¤iyle yap›lm›flt›r. Sasal›'n›n de¤iflimine ‹zmirliler

ve üniversite ö¤rencileri kahvehanelerin masalar›n› boyayarak katk› sa¤lam›fllard›r.
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Do¤a Derne¤i



Belirlenen boya tarz›n›n tüm belde binalar›nda uygulanmas› için belediyeyle görüflülmüfltür. Tüm

beldenin boyanmas› için gereken maliyetin belediye, sponsor bir firma ve belde sakinlerinin ortaklafla

karfl›layaca¤› bir yöntem düflünülmüfltür. Ege Bölgesi Sanayi Odas›'n›n deste¤iyle konu odan›n

Çevre Komitesi'ne tafl›nm›flt›r. Ege Bölgesi Sanayi Odas›, proje ve bundan sonraki çal›flmalar hakk›nda

bilgilendirilmifltir.

Bilgilendirme ve Tan›t›m Panolar›n›n Haz›rlanmas›
Gediz Deltas›'n›n do¤as› ve yöre insan›yla iliflkisini anlatan tan›t›m ve bilgilendirme panolar›

haz›rlanm›flt›r.

Do¤a Derne¤i
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Panolar, deltan›n farkl› noktalar›na yerlefltirilmifltir. ‹zmir Kufl Cenneti, Sasal›, Seyrek beldeleri

ve bu beldelere ulaflan yollar, delta ziyaretçileri için bilgilendirme konusunda önemli noktalar

olarak belirlenmifltir.

Sasal› beldesinin boyanan yap›lar› için bilgilendirme tabelalar› haz›rlanm›flt›r.

Sasal› Beldesi ‹çin Heykel ve Kemer Yap›lmas›
Sasal› beldesi girifli için beldenin Gediz Deltas›'ndaki yerini vurgulayacak nitelikte heykel ve

kemer yap›lmas› öngörülmüfltür. Sasal› beldesinde bafllayan altyap› ve yol yap›m› çal›flmalar›,

yap›lacak kemer ve heykeli etkileyece¤i için çal›flma grubunun önerisiyle iptal edilmifltir. Sasal›'da

altyap› çal›flmalar› bitirildikten sonra gerek Ege Bölgesi Sanayi Odas› gerekse di¤er ilgili

kurumlarla konu tekrar görüflülecektir.

Süzbeyli Köyü Peyzaj Planlamas›
Seyrek beldesine ba¤l› Süzbeyli Mahallesi, ‹zmir Kufl Cenneti Ziyaretçi Merkezi'ne en yak›n

yerleflim yeridir. Bu mahallenin turizm plan›n› destekleyecek nitelikte peyzaj planlamas›n›n

yap›lmas› öngörülmüfltür.

Süzbeyli Mahallesi'nin 1. derece sit bölgesi olmas› nedeniyle bu faaliyet çal›flma grubunun

önerisiyle iptal edilmifltir. Süzbeyli Mahallesi'nin sit derecesi konusunda ilgili koruma kurulu

ve Seyrek Belediyesi resmi yollarla görüflmeye bafllam›flt›r. Alandaki koruma durumu netlefltikten

sonra peyzaj planlamas› için çal›flmalar takip edilecektir.

Elifli Pazar Pay›n›n Araflt›r›lmas›
Seyrek ve Sasal› beldelerinde kad›nlara yönelik düzenlenecek olan el ifli kurslar›n›n belirlenmesinde

ön araflt›rman›n yap›lmas› için el ifli pazar pay›n›n araflt›r›lmas› öngörülmüfltür.

El ifli kurslar›n› haz›rlayan Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'nin tecrübeleri ile hangi branfllarda kurslar›n

verilmesi gerekti¤i belirlenmifltir. Bununla birlikte haz›rlanacak ürünlerin pazar pay›n›n araflt›r›lmas›

için öngörülen teknik, çal›flma grubu taraf›ndan de¤ifltirilmifltir. Yeni belirlenen yöntem

kapsam›nda promosyon ve hediyelik eflya konusunda çal›flan firmalardan ve bu konuda uzman

olan kiflilerden çal›flma grubuna öneriler haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan öneriler ›fl›¤›nda el ifli kurslar›

branfllar› son halini alm›flt›r. Haz›rlanan ürünler fuarlarda ve ilgili stantlarda tan›t›larak

pazarlanmaktad›r. Bununla birlikte projenin web sitesinde haz›rlanan ürünlerin tan›t›lmas› ve

internet üzerinde pazarlanmas› için Çi¤li Halk E¤itim ile görüflülmüfltür. Proje sitesinde el ifli

ürünlerinin resmi sunulacakt›r.

El ‹fli Kurslar›
Seyrek ve Sasal› beldelerinde yaflayan kad›nlar›n ve iflsiz gençlerin rolünü güçlendirmek üzere

el ifli kurslar› düzenlenmifltir.
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Gediz Deltas›'n›n do¤as›n›n tan›t›m› çal›flmalar›na yörenin kad›nlar›n›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas› ve
bundan ekonomik gelir elde etmeleri hedeflenmifltir.

Düzenlenen kurslarda, delta do¤as›ndan ilham al›narak hediyelik eflyalar yap›lmas›na ve kat›l›mc›lara
istihdam yaratacak nitelikte olmas›na özen gösterilmifltir.

Bu kapsamda Seyrek beldesinde kuaförlük, tak›, bak›r ifllemecili¤i, k›rkyama, kumafl boyama, rölyef,
ahflap boyama, seramik, Trabzon has›r ifllemecili¤i kurslar› düzenlenmektedir. Tüm kurslar belediye
binas›nda hafta içi günlerinde gerçekleflmektedir. Çocuklu kad›nlar›n kurslara kat›l›m›n› kolaylaflt›rmak
için belediye binas›nda bir de krefl aç›lm›flt›r.

Sasal› beldesinde düzenlenen kurslar; makine nak›fl›, tak›, kuaförlük, k›rkyama, dikifl konular›ndad›r.
Bu kurslar Sasal› Belediyesi'nin tahsis etmifl oldu¤u binada tüm hafta sürmektedir. Beldenin çocuklu
kad›nlar›n›n kat›l›m› için de krefl bulunmaktad›r.

Do¤a Derne¤i

Do¤a Derne¤i
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Kurslar, ev han›mlar›n›n sosyalleflmesi, aile ekonomilerine katk› sa¤lamalar›, özgüvenlerinin artmas›,
iflsiz genç k›zlar için çal›flma alan› yaratmaktad›r. Bununla birlikte iki engelli genç k›z için sosyal
bir ortam yaratmaktad›r.

Kurslarda yap›lan hediyelik eflyalar›n tan›t›m› için stantlar oluflturulmakta ve fuarlara kat›l›m
sa¤lanmaktad›r. Tüm bu tan›t›m çal›flmalar› kursiyerlerin kat›l›m›yla gerçekleflmektedir. Tan›t›m
çal›flmalar› kursiyerlerin özgüvenlerinin artmas›, yeni insanlarla tan›flmalar› ve yaflad›klar› alan›
tan›malar› için f›rsat yaratmaktad›r.

Beldelerde düzenlenen tüm kurslar için Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'yle çal›fl›lmaktad›r. Halk e¤itim
merkezinin proje kapsam›nda do¤a temal› kurslar düzenlemesi konusunda bir protokol yap›lm›flt›r.

Kursiyerler Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'nin 8 ayl›k e¤itim program›ndan faydalanarak Milli E¤itim
Bakanl›¤› onayl› e¤itim sertifikalar›na sahip olacaklard›r.

Kurslar bafllamadan önce e¤itmenler için Gediz Deltas› tan›t›m gezisi düzenlenerek alan›n do¤as›
ve proje hakk›nda bilgi verilmifltir.
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Sasal› Beldesi

Seyrek Beldesi

20

20

28

51

1 ay

1 ay

8 ay

8 ay

Hedeflenen
Kat›l›mc› Say›s›

Ulafl›lan
Kat›l›mc› Say›s›

Hedeflenen
E¤itim Süresi

Gerçekleflecek
E¤itim Süresi

Do¤a Derne¤i

Do¤a Derne¤i



Bilgisayar Kurslar›

Sasal› ve Seyrek beldelerinde yaflayan gençlerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda bilgisayar kurslar›
düzenlenmektedir.

Beldelerin ilkö¤retim okullar›ndaki bilgisayar laboratuvarlar›nda hafta sonu ve hafta içi günlerinde
temel düzeyde bilgisayar e¤itimi verilmektedir.

Okullar›n bilgisayar laboratuvarlar›na on adet bilgisayar al›narak ayn› anda daha fazla gencin e¤itim
almas›na olanak sa¤lanm›flt›r.

Kurslar hedef kitlesi beldelerin gençleriyken; ilkö¤retim ö¤rencileri, ev han›mlar› ve belediye
çal›flanlar›ndan da kat›l›m olmufltur.

Bilgisayar kurslar› için Çi¤li Halk E¤itim Merkezi e¤itimleri vermektedir.

Seyrek beldesinde bilgisayar kurslar›yla birlikte ‹ngilizce kurslar› da bafllat›lm›flt›r. Belde halk›n›n
iste¤iyle sürdürülen kurslarda Çi¤li Halk E¤itim Merkezi e¤itimleri vermektedir.

Sasal› Beldesi

Seyrek Beldesi

20

20

31

30

1 ay

1 ay

8 ay

8 ay

Hedeflenen
Kat›l›mc› Say›s›

Ulafl›lan
Kat›l›mc› Say›s›

Hedeflenen
E¤itim Süresi

Gerçekleflecek
E¤itim Süresi

‹nternet Sitesinin Oluflturulmas›

Gediz Deltas›'n›n do¤al, kültürel ve sosyal yap›s›n› ve projeyi tan›tan www.gedizdeltasi.org internet
sitesi haz›rlanm›flt›r.

Tan›t›m Malzemelerinin Oluflturulmas›

Gediz Deltas›'n›n do¤al, kültürel ve sosyal yap›s›yla birlikte turizm ürünlerini tan›tan poster, broflür
ve etiket haz›rlanm›flt›r. Bu ürünlerin hedef kitlesi ‹zmirliler ve ‹zmir Kufl Cenneti ziyaretçileri olarak
belirlenmifltir.
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Projenin ve Gediz Deltas›'n›n Bas›nda Görünürlü¤ü

Ülkemizdeki 305 önemli do¤a alan›ndan birisi olan Gediz Deltas›'n›n korunmas› ve tan›t›lmas› için
sivil toplum kurulufllar›, belediyeler ve yöre insan›n›n ortak çal›flman›n di¤er alanlardaki çal›flmalara
kolaylaflt›r›c›l›k sa¤lamas› hedeflenmifltir. Düzenlenen yaz›l› ve sözlü bas›n aç›klamalar›yla  yap›lan
çal›flmalar›n ve deltan›n de¤erlerinin tan›t›m› için çal›fl›lm›flt›r.
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Sasal› ve Seyrek Beldelerinde Festival Organizasyonu

Sasal› beldesi 1990'l› y›llardan bu yana aral›klarla Kufl Cenneti fienli¤i'ni düzenlemektedir. Seyrek
Belediyesi ise aral›kl› olarak Uçurtma fienli¤i düzenlemektedir. Bu flenliklerin 2007 y›l›nda tekrarlanmas›
için yeniden organize edilmeleri öngörülmüfltür. Ancak 2007 y›l›nda yap›lan milletvekili seçimlerinin
yaz tatili takvimini etkilemesi nedeniyle festival iptal edilmifltir. Festivalin iptal edilmesindeki di¤er
bir sebep ise belediyelerin yeterli bütçeye sahip olamamas›. Bu faaliyet çal›flma grubunun öneri
ve iste¤iyle iptal edilmifltir.

Turist Rehberleri ve Bas›n Mensuplar› ‹çin Tan›t›m Gezisi

Turizm konusunda haz›rl›klar›n yap›ld›¤› Gediz Deltas›'nda turist rehberleri ve bas›n mensuplar› için
bir tan›t›m gezisi düzenlenmifltir.

Bu gezi, ‹zmir Turist Rehberleri Odas›'na ba¤l› rehberlerin alan› tan›malar›, tur programlar›na
almalar› ve alanla ilgili görüfllerinin al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. Yerel bas›n mensuplar›na ‹zmir'in sahip
oldu¤u bu alan›n do¤al de¤erleri ve proje hakk›nda bilgi verilmifltir. Tan›t›m gezisinde Do¤a Turizm
(www.dogaturkiye.com) uzmanlar› gönüllü olarak projemize destek vermifltir. Do¤a Turizm rehberi
ayr›ca ülkemizdeki do¤a turizmi konusunda kat›l›mc›lara bilgi vermifltir.

Do¤a Derne¤i

Do¤a Derne¤i



FAAL‹YET 4:
Türkiye'deki di¤er yerel belediyeler ve ilgili STK'lerle kapasite ve deneyimi paylaflmak.

Deneyim Paylafl›m Raporunun Oluflturulmas›

Proje uygulama sürecinde elde edinilen tüm tecrübelerin ülkemizdeki di¤er önemli do¤a alanlar›nda

ve yönetim plan› yap›lm›fl veya yap›lmakta olan sulak alanlarda uygulanmas› hedeflenmifltir. Bununla

birlikte, bölgesel kalk›nma ve sürdürülebilir turizm çal›flmalar› yürütmekte olan sivil toplum

kurulufllar›n›n ve yerel yönetimlerin çal›flmalar›nda kolaylaflt›r›c› olmas› amac›yla bu rapor haz›rlanm›flt›r.

Deneyim Paylafl›m Sempozyumu

Deneyim Paylafl›m Raporu'nun hedeflerine yönelik olarak projeyle elde edilenlerin di¤er önemli

do¤a alanlar›nda çal›flan sivil toplum kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversitelerle paylafl›mlar› için

deneyim paylafl›m sempozyumu öngörülmüfltür.

Proje süresince yaz aylar›nda yaflanan kurakl›k Gediz Deltas›'n› da etkilemifltir. Susuzlu¤un deltada

yaflayan yaban hayat›na, do¤al yaflam alanlar›na ve tar›ma olumsuz etkileri yak›ndan gözlenmifltir.

De¤iflen iklim koflullar›yla yaflanan su s›k›nt›s›n›n ülkemizin di¤er sulak alanlar›n› da etkiledi¤i

bilinmektedir. Bu nedenle deneyim paylafl›m sempozyumunun içeri¤inin geniflletilerek "Sulak Alanlar

Sempozyumu" olarak yap›lmas› planlanm›flt›r.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›'yla birlikte gerçeklefltirilen sempozyumda 14 farkl› sulak alan›n sorunlar›

paylafl›lm›fl ve çözüm önerileri gelifltirilmifltir.
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Konu edilen sulak alanlar›n yaflat›lmas› için çal›flan il çevre ve orman müdürlükleri, üniversiteler,
kaymakaml›k ve belediyelerin kat›l›m›yla 22-23 Kas›m tarihlerinde Seyrek Belediyesi'nde sempozyum
gerçeklefltirilmifltir.

‹ki günlük çal›flma sonucunda uzmanlar Türkiye'nin susuzluk ve sulak alan kayb›yla ilgili sorunlar›n›
çözmek üzere 15 maddelik bir bildirge yay›mlam›flt›r (Ek.1). Bildirge, susuzlu¤u Türkiye'nin karfl›
karfl›ya oldu¤u en büyük tehlikelerden biri olarak tan›ml›yor ve bu tehlikeyi ortadan kald›rmak için
özel sektör, medya, kamu kurumlar› ve sivil toplum ortakl›¤›yla uygulanmas› gereken bir yol haritas›
çiziyor.

Haz›rlanan bildirge bas›n arac›l›¤›yla kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunulmufltur.

‹ki gün süren sempozyumda Gediz Deltas›'nda edilenler ve gerçeklefltirilen çal›flmalar yap›lan sunum
ve alan gezisiyle paylafl›lm›flt›r.

FAAL‹YET 5:
Projenin yerinde yönetim yap›s›n› oluflturmak

Haz›rlanan ifl plan›na göre proje çal›flanlar› belirlenmifl ve takvim detayland›r›lm›flt›r. Yap›lan tüm
çal›flmalar Do¤a Derne¤i'nin iç raporlama sistemiyle belgelenmifltir.

Projenin sürdürülebilir kalk›nma ve turizm ilkelerine uygun ve baflar›yla uygulanmas› için yerel
yönetiflim modelinin içerdi¤i çal›flma grubu ve dan›flman grubu projenin uygulama sürecinde faaliyet
göstermifltir.
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Do¤a Derne¤i

Do¤a Derne¤i



HEDEF FAAL‹YET YÖNTEM SONUÇ Ö⁄REN‹LEN

Gediz Deltas›'nda
do¤an›n korunmas›
ve tan›t›lmas›
çal›flmalar›n› yöre
insan› ve ilgili
kurumlar›n birlikte
yürütmesi.

1.Gediz Deltas› Ramsar
Alan› içerisindeki
yerleflimlerin
sürdürülebilir
kalk›nmas›na yönelik
yerel bir yönetiflim
modelinin uygulanmas›
ve uzun vadeli turizm
geliflme plan›n›
haz›rlamak.

• Dan›flmanl›k
• Toplant›
• Vizyon belirleme
• Çal›fltay
• Örnek Turizm 

Alan› Ziyareti
• Araflt›rma
• Alan Ziyaretleri

12 farkl› kurumun
katk›s›yla gelifltirilen Gediz
Deltas› Sürdürülebilir
Turizm Plan› ve Pazarlama
Stratejisi Raporu

Yönetiflim Modeli

Planlanandan fazla kurumun proje
çal›flmalar›na katk› koymas›n›n hedeflere
ulafl›lmas›n› kolaylaflt›r›yor olmas›

• Çal›fl›lan kurumlar birbirinden ne kadar
farkl› olursa edinimlerin de daha farkl›
ve fazla olmas›.

• Alanla ilgili yap›lm›fl çeflitli konulardaki
araflt›rma raporlar›n›n varl›¤›n›n 
kolaylaflt›r›c›l›k sa¤lamas›

Yöre insan› ve delta
ziyaretçilerini, alan›n
do¤as› tema edilerek
bir araya getirecek
nitelikteki turizm
faaliyetlerinin tan›t›m›n›
planlamak.

2.Gediz Deltas› Ramsar
Alan› içerisindeki
yerleflimler için
haz›rlanan turizm
plan›n›n
uygulanmas›n›n ilk
ad›m› olarak bir
pazarlama stratejisi
gelifltirmek.

• Dan›flmanl›k
• Araflt›rma
• Çal›fltay
• Alan Ziyaretleri

12 farkl› kurumun
katk›s›yla gelifltirilen Gediz
Deltas› Sürdürülebilir
Turizm Plan› ve Pazarlama
Stratejisi Raporu

Yöre insan›n›n
kat›l›m›yla delta
do¤as›n›n tan›t›lmas›.

3.Gediz Deltas›'nda
sürdürülebilir
kalk›nman›n
uygulanmas› yolunda
ev kad›nlar›n›n ve iflsiz
gençlerin rolünü
güçlendirmek için
Seyrek ve Sasal›
ilçelerinde pazarlama
stratejisinin pilot
uygulamalar›n› hayata
geçirmek.

• Elifli kurslar›
• Bilgisayar kurslar›
• E¤itmenlere delta 

do¤as›n›n tan›t›m›
• Tan›t›m standlar›
• Ev, kahvehane ve 

tuvaletleri için 
yenileme

• Süzbeyli köyü 
peyzaj planlamas›

• Turist rehberleri ve 
bas›n mensuplar› 
için tan›t›m gezisi

• Festival
• Tan›t›m 

malzemeleri
• Gazete,dergi ve 

televizyon 
haberleri

• Kursiyerlerin Milli E¤itim
Bakanl›¤› sertifikas› 
alacak olmas›.

• Sertifikalar›yla 
kursiyerlerin 
alanlar›nda kalifiye 
eleman olarak yetiflmesi.

• Hedeflenen toplam 
kursiyer say›s› 80,
ulafl›lan ise 129+

• Sasal› beldesinin girifli ve
meydan›nda bulunan 
ev, iflyeri, kamu
kurulufllar›, tuvaletler ve
kahvehanelerin delta 
do¤as›n›n renkleriyle 
boyanmas›.

• Halk e¤itim merkezlerinin özveriyle 
çal›flt›klar› ve bu tür projelere katk› koyma
konusunda istekli olduklar›.

• Kurumlar aras›nda güven  
oluflturuldu¤unda ve çal›flma 
sahiplenildi¤inde güzel ifller baflar›ld›¤›.

• Yöre insan›n›n ihtiyaçlar›n›n kurs 
programlar›n› de¤iflken hale getirdi¤i.

• Kad›nlara yönelik kurslar›n çocuklar› da
etkiledi¤i.

• Yerel yönetimlerin ilgisinin, kurslar›n 
güçlendirilmesinde önemli oldu¤u.

• Kad›nlar›n toplumdaki ve evlerindeki 
rollerinin güçlenmesi için üretmelerine
f›rsat tan›yan bu tarz kurslar›n önemli 
oldu¤u.

• Engelli gençlerin e¤itim ve sosyalleflmesi
çal›flmalar›nda e¤itmenlerin sab›rl› kifliler
aras›ndan seçilmesinin baflar›y› artt›rd›¤›.

• Kad›nlar›n kurslara gelebilmesi için 
efllerinin önemli rol oynad›¤› ve bu 
sürecin san›ld›¤›ndan daha zor 
olmas›.

Gediz Deltas›'nda
sürdürülebilir turizm ve
kalk›nma ad›na
ö¤renilenlerin baflka
alanlardaki çal›flmalara
kolaylaflt›r›c›l›k
yapmas›.

4. Türkiye'deki di¤er
yerel belediyeler ve ilgili
STK'lerle kapasite ve
deneyimi paylaflmak.

• Deneyim paylafl›m 
raporu

• Deneyim paylafl›m 
sempozyumu

• Proje sunumlar›

• Edinilenlerin kursiyerlerin
çal›flmalar›, belediye 
baflkanlar›n›n katk›s›yla
farkl› belediyelere,
STK'lere, Çevre ve 
Orman 
Müdürülüklerine, 
üniversite ö¤rencilerine,
sanayicilere aktar›lm›fl 
olmas›.

• Sürdürülebilir turizm ve kalk›nma 
konular›nda kazan›lan tecrübelerin 
çal›flma alan›na göre de¤iflti¤i.

Proje faaliyetlerinin her
aflamas›n›n ortaklar›n
kat›l›m›yla
gerçeklefltirilmesi.

5. Projenin yerinde
yönetim yap›s›n›
oluflturmak

• Çal›flma grubu 
oluflturulmas›

• Toplant›lar
• Projenin iç 

de¤erlendirmesi

• Proje orta¤› kurumlar›n
kat›l›mc›s› oldu¤u
9 kiflilik çal›flma grubu.

• Belediye baflkanlar›n›n çal›flma grubunda
yer almas›n›n karar ve uygulama sürecini
h›zland›rd›¤›.
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Projenin güçlü yönlerini sa¤layan etkenler tüm süreci kapsayacak flekilde afla¤›da belirtilmifltir.

1. Proje Haz›rl›¤›

Bu bölümde proje fon kayna¤›na sunulmadan önce dikkat edilmesi gereken konular genel olarak
belirtilmifltir.

• Proje haz›rlama öncesinde alan› tan›mak, ilgi gruplar›n› tan›mak, ihtiyaçlar›n tan›ml› olmas›,
 uygulama için ilk ad›mlar›n net olarak belli olmas›.

• Proje haz›rlama sürecine stratejik planlama ile aylar öncesinde bafllamak ve kaynak belirlenince
nihai projeyi haz›rlamak.

• Proje içeri¤inin haz›rlanmas› ve etkinliklerin belirlenmesi sürecinde proje ortaklar›n›n (EgeDo¤a
ve Seyrek, Sasal› Belediyeleri) en bafl›ndan itibaren kat›l›mc› olarak katk› koymalar›.

• Proje haz›rlanmadan önce alanda di¤er kurumlar›n yapm›fl oldu¤u faaliyetleri takip etmek ve 
mümkünse bu faaliyetlerde rol almak.

2. Proje Uygulama Aflamas›

• Proje bafllad›¤›nda proje yürütme komitesini en k›sa zamanda kurmak ve projeyle ilgili aktif
 çal›flmalar›n› sa¤lamak.

• Proje ortaklar›n›n projeyi sahiplenmelerini ve de katk›lar›n› zaman›nda yerine getirmelerini
    sa¤lamak. Bu amaçla toplant›lar düzenlemek.

• Projeyi yerinden yürütmek ve koordinasyonu sa¤lamak için ilgili kifli ve kurumlar› uygulama
  sürecine dahil etmek. Belirlenen kifli ve kurumlarla iletiflimi etkili bir flekilde yerine getirmek.

• Proje ortaklar›na projenin sadece özel hedefini de¤il, ayn› zamanda genel hedefini de belirtmek.
Böylece proje kapsam›nda yap›lan faaliyetlerin proje sonras›nda devam etmesi için gerekli olan
sahiplenmenin ve iflbirliklerinin haz›rlanmas›. Projedeki faaliyetlerin devaml›l›¤› için ‹zmir Kufl

 Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i'nin deste¤i, Seyrek Belediye Baflkan› Nurgül Uçar baflta
 olmak üzere proje ortaklar›n›n projeyi sahiplenmesi nedeniyle sa¤lanm›flt›r.

• Benzer çal›flmalar yapan yerel yönetimlerin aras›nda iletiflimi kurmak. Yerel yönetimlerin
 ilçelerindeki turizm dinamiklerini hayata geçirmelerinde en iyi örnek olan Beypazar› ilçesine
 ziyaret, projenin verimli bafllamas›na neden olmufltur.

• Proje faaliyetlerine çal›flma alan› içinden ve d›fl›ndan ek ilgi gruplar›n› davet etmek. Karfl›yaka
  ve Maltepe Belediyeleri ile Turist Rehberleri Odas› gibi kurumlar›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›, projenin

tan›nmas› ve daha genifl bir çevre taraf›ndan katk› koyulmas›n› sa¤lam›flt›r.

• Proje faaliyetlerinde tan›fl›lan kurumlar› ziyaret etmek ve toplant›lar yapmak.

• Boya ve yenileme çal›flmas›nda kullan›lacak renklerin proje hedefine hizmet etmesini sa¤lamak.
Çal›flmalarda kullan›lan renkler Gediz Deltas›'yla özdeflleflen renklerden seçilmifltir.

• Projedeki e¤itim çal›flmalar› için daha önceden alanda çal›flma yapm›fl olan kurumlarla iletiflime
geçmek. Proje e¤itimlerini veren Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'nin özverili çal›flmas›yla hedeflenenden
fazla kifliye kaliteli ve sertifikal› e¤itim verilmesi sa¤lanm›flt›r.

DENEY‹MLER
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• E¤itimler için kurslar›n belirlenmesinden önce e¤itmenlere projeyi ve alan› anlatmak. Kurslar
 öncesinde e¤itmenlerin deltay› ziyaret etmesi, kurs içeri¤inin belirlenmesinde etkili olmufltur.

• Belirlenen kurslara kat›lacak kursiyerlerin kat›l›m›n› art›rmak için ihtiyaçlar› önceden bilmek.
 Kurslara belediyelerin sa¤lad›¤› mekân›n kolay ulafl›labilir olmas›na dikkat edilmifl ve çocuklu
 kad›nlar için krefl aç›lm›flt›r.

• Kurslar›n hayata geçirilmesinde gerekli olan kurs malzemeleri için sadece proje bütçesini de¤il
ayn› zamanda belediyelerin öz kaynaklar›n› da kullanmak. Kurslar için malzeme al›m›n›n büyük
k›sm› belediyelerin öz kaynaklar›nca karfl›lanm›flt›r.

• Projenin ve yap›lan faaliyetlerin tan›t›m› için ‹zmir halk›na ulaflman›n yollar›n› yaratmak. Proje
  kapsam›nda Gediz Deltas›'n›n tan›t›m› ve kursiyerlerin ürünlerinin sergilenmesi için fuarlara
 kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

• Kurslara ilginin ve kat›l›m›n artmas› için belediyelerin deste¤ini almak ve kursiyerler üzerindeki
h›zl› ve olumlu etkilerin ortaya ç›kar›lmas›n› sa¤lamak. Belediyelerin kurslara olan ilgisi, kurslar›n
h›zla geliflmesini ve kursiyerlerin ekonomik kazanç sa¤lamas›n› olanakl› k›lm›flt›r.

• Tan›t›m malzemelerinde kullan›lan foto¤raflarda yöre insan›na yer vermek.

• Turist rehberlerinin deneyimleri ve ba¤lant›lar› ile deltadaki turizm çal›flmalar›n› güçlendirmek.

3. Proje Sonras›

Projenin bitiminden sonra bafllayan faaliyetlerin devaml›l›¤› ve haz›rlanan sürdürülebilir turizm plan›
ve pazarlama stratejisinin hayata geçirilmesi için afla¤›daki noktalara önem verilmifltir.

• Gediz Deltas› Turizm Plan›'nda yer alan faaliyetlerin gerçekleflmesi için icra kurulu belirlenmifltir.
Her faaliyet için hangi kurumla çal›fl›lmas› gerekti¤i yap›lan çal›fltaylarda, kurumlar›n onay›yla

 belirlenmifltir.

• Do¤a Derne¤i ile Seyrek ve Sasal› Belediyeleri aras›nda, alanda do¤a koruma bilincinin
 gelifltirilmesine yönelik do¤a turizmi ve çevre e¤itimi konular›nda çal›flmalar›n devaml›l›¤›
 konusunda fikir birli¤i sa¤lanm›flt›r.

• Gediz Deltas› Yönetim Plan›’n›n varl›¤› ve ilgili kurumlar›n bu plana ve deltaya sorumluluklar›n›n
resmi bir belge üzerinde belirlenmifl olmas›.

• Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n mevzuat›nda bulunan Sulak Alanlar›n Korunmas› Yönetmeli¤i'nin
ifller halde olmas›. Yönetim plan›n›n uygulanmas›nda yönetmelik çerçevesinde belirlenen alanda
Yerel Sulak Alan Komisyonu'nun ifller halde bulunmas›.

• Proje süresince farkl› kurumlarla kurulan iflbirliklerinin proje sonras›nda da devam›na karar
 verilmesi

1. Fransa'daki Tour du Valat Enstitüsü ile yap›lan iflbirli¤i kapsam›nda Camarque Sulak Alan›'na
teknik gezi.

2. ‹sveç Bulvör Belediyesi ve Seyrek Belediyesi ile yap›lan iflbirli¤i kapsam›nda çevre e¤itimi
 çal›flmas›.

3. Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'yle iflbirli¤i.
4. Karfl›yaka Belediyesi'yle iflbirli¤i.
5. Ege Bölgesi Sanayi Odas›'yla iflbirli¤i.
6. ‹zmir Turist Rehberleri Odas›'yla iflbirli¤i.



• Sulak alanlar için haz›rlanan yönetim planlar›n›n hayata geçirilmesinde kurumlar aras›ndaki
 iletiflimin sa¤lanmas›.

• Do¤al alanlarda yap›lacak turizm planlamalar› için il çevre ve orman müdürlükleri ve il kültür
  ve turizm müdürlükleriyle ortaklafla çal›fl›lmas›.

• Turizm konulu projelerde, çal›fl›lan ilde yaflayanlar›n turizm için e¤ilimlerinin bilinmesi.

• Kurum ve kurulufllar›n alanda yapm›fl oldu¤u güncel envanter verilerinin bölgede faaliyet
 gösteren tüm kurum ve kurulufllarla paylafl›larak çal›flmalarda tekrar›n önlenmesi.

• Yöre halk› ile sürekli iletiflim kurularak turizm plan›na görüfl ve önerilerinin yans›t›lmas›.

• Do¤al alanlarda turizm planlamalar› için farkl› uzmanl›klar›n görüfllerine baflvurulmas›.

• E¤itim konusunda halk e¤itim merkezleri ile iflbirli¤i yap›lmas›.

• Düzenlenecek kurslar için zamanlamaya dikkat edilmesi. Ramazan ay› ve bayramlar, kurslar›n
  bafllama tarihlerini ve kat›l›mc› say›s›n› etkileyebilir.

• Proje uygulama alan›n›n flehir merkezine uzakl›¤› bas›n›n etkinliklere kat›l›m›n› engelleyebilir.
 Bu nedenle bas›n›n kat›l›m› için araç temininin göz önünde bulundurulmas›.

• Yöre insan›yla k›sa sürede iletiflim kurulmas› ve alan›n takibi için proje sorumlusunun proje
 alan›nda yaflamas›.

• Proje ortaklar›n›n ekip olarak çal›flmas›n›n sa¤lanmas›. Bu flekilde yeni ortakl›klara imkân
 oluflturulmas›. Sürdürülebilirlik ad›na en önemli ad›mlardan birisi ekip ruhunun oluflturulmas›yla
  at›lm›fl olacakt›r.

ÖNER‹LER
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‹fiB‹RL‹KLER‹N‹N ÖNEM‹

Seyrek ve Sasal› Belediyelerinin Katk›s›

Seyrek ve Sasal› Belediyeleri, projenin alan›n do¤as›na ve yöre insan›na en fazla fayday› getirmesi
için destek sa¤lam›fllard›r.

Seyrek Belediye Baflkan› Nurgül Uçar ve Sasal› Belediye Baflkan› Veli Kasap, projenin yaz›m
aflamas›ndan itibaren projenin sahiplenenleri olmufllard›r.

Yerel yönetim modelinin ilk basama¤› olan çal›flma grubunda yer alarak projenin takipçisi ve
uygulay›c›s› olmufllard›r.

Seyrek ve Sasal› belediye baflkanlar› baflta olmak üzere belediyelerin katk›s› proje faaliyetlerinin
beklenenden verimli sonland›r›lmas›na olanak sa¤lam›flt›r.

Belediye baflkanlar›n›n Gediz Deltas› ve projeye olan ilgisi yöre insan›n›n ve daha fazla kurumun
çal›flmalara kat›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

Proje süresince proje faaliyetleriyle birlikte deltaya katk› sa¤layacak konularda da belediyelerle
çal›fl›lm›flt›r. Bunlar;

• Susuzluk sorununa karfl› çiftçinin ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve çözüm önerileri gelifltirilmesi için
belediyelerle birlikte çal›fl›lm›flt›r.

• Seyrek Belediyesi ve ‹sveç Burlöv Belediyesi'nin kapasite art›r›m› konusunda yapacaklar› proje
 için çal›fl›lm›flt›r.

• 2008 y›l›nda Seyrek ve Sasal› belediye baflkanlar›yla birlikte Fransa'da Camarque Sulak Alan›'n›n
 ziyaret edilmesi için Tour du Valat Enstitüsü'yle çal›fl›lm›flt›r. Camarqu Sulak Alan› ekosistem ve
 ekonomik gelir kaynaklar›n›n çeflitlili¤i bak›m›ndan Gediz Deltas›'yla benzerlik göstermektedir.

• Seyrekli çiftçi ve hayvan besicilerinden oluflan alt› kiflilik bir grubun Romanya'daki tar›m ve
 hayvanc›l›k faaliyetlerini görmesi için bir teknik gezi programlanm›flt›r. Seyrek Belediye Baflkan›
 Nurgül Uçar'›n önerisiyle geliflen bu program›n hedefi; Avrupa Birli¤i'ne üye bir ülkenin AB
 normlar›nda tar›m ve hayvanc›l›k faaliyetlerini uygulama yöntemlerinin yerinde ö¤renilmesidir.

• Sasal› beldesinde elektrik tellerinin yeralt›na al›narak elektrik direklerine yuva yapan kufllar›n
 hayat›n› kurtarmak ve elektrik kesintilerini önlemek için Sasal› Belediyesi'nin yapt›¤› resmi
 giriflimler sürecinde bilgi ve destek sa¤lanm›flt›r.

• Ege Bölgesi Sanayi Odas›'n›n projeye ve alana destek talebinin Sasal› beldesinde proje kapsam›nda
 yap›lan yenileme çal›flmalar›n›n yan› s›ra tüm beldeye uygulanmas› için Do¤a Derne¤i ile belediye
 aras›nda iflbirli¤i yap›lmas›.

Dan›flman Grubu ve Destekleyen Kurumlar

Dan›flman grubu, turizm plan› ve pazarlama stratejisinin geliflmesinde katk› sa¤lad›¤› gibi plan›n
uygulanmas› için de görevler üstenmifltir.

Önceki y›llarda Gediz Deltas›'nda çal›fl›lm›fl olmas› alana ilgili kurumlar›n bilinmesini sa¤lam›flt›r.
Turizm plan› için yap›lan ilk çal›fltaya kat›lan kurumlarla dan›flman grubu oluflturulmufltur.
Kurumlardan bir k›sm›yla projeye bafllad›ktan sonra tan›fl›lm›flt›r. Dan›flman Ferit Karakaya, Belediyeler
ve UNDP'nin önerileriyle kat›l›mc› kurumlar çeflitlenmifltir.
Dan›flman grubu ve destekleyen kurumlar sahip olduklar› bilgi çeflitlili¤iyle deltadaki faaliyetlere
önemli katk› sa¤lam›fllad›r.



Bu kurumlar;

‹zmir ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
‹zmir ‹l Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü
‹zmir Büyükflehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ‹daresi
Ege Üniversitesi
‹zmir Turist Rehberleri Odas›
‹zmir Ticaret Odas›
Ege Bölgesi Sanayi Odas›
‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i
Çakabey Koleji
Ekin Koleji
Karfl›yaka Belediyesi
‹zmir Peyzaj Mimarlar› Odas›

Farkl› kurumlarla iletiflim halinde olunmas›; çal›flmalar›n farkl› bak›fl aç›lar› ve bilgilerle çeflitlendirilmesine
olanak sa¤lamaktad›r.

Ege Bölgesi Sanayi Odas›, Karfl›yaka Belediyesi, ‹zmir Turist Rehberleri Odas›'yla proje süresince
ileriye dönük iflbirliklerinin kurulmas› konusunda görüflülmüfltür.

Sivil Toplum Gelifltirme Merkezi (STGM)

Kat›l›mc› yönetimdeki eksikliklerden ve duyulan ihtiyaçtan ötürü STGM , ''Kat›l›mc› Demokraside
Yerel Yönetim-STK ‹flbirli¤i'' ad›yla bir dizi toplant›lar düzenledi.
Bu çal›flmaya gönüllü olarak Mardin K›z›ltepe Belediyesi, Eskiflehir Odunpazar› Belediyesi, Nevflehir
Kaymakl› Belediyesi, ‹zmir Seyrek Belediyesi ve Samsun Gazi Belediyesi temsilcileri ile bu ilçelerde
bulunan STK temsilcileri kat›ld›lar.

Yerel yönetimlerin, bölgelerindeki STK'lerle kat›l›mc› yönetim yap›lar›n› oluflturmalar› hedeflenmifltir.

STGM'nin düzenledi¤i bu çal›flma Seyrek Belediyesi'nin Nevflehir Kaymakl› Belediyesi'yle ''kardefl
belediye'' olmas›n› ve aralar›ndaki paylafl›m› resmilefltirmelerini sa¤lam›flt›r. Ayr›ca Seyrek'te ev
han›m›, çiftçi, hayvan besicisi, belediye baflkan› gibi farkl› mesleklerden kiflilerin bir araya gelerek
beldeleri için birlikte karar vermelerini sa¤lam›flt›r.

Kat›l›mc›l›¤› ve STK iflbirli¤ini destekleyen bu çal›flma, DD ve Seyrek Belediyesi aras›ndaki iletiflimin
güçlü oluflunun en önemli sebeplerindendir.

Bununla birlikte, Seyrek Belediye Baflkan› Nurgül Uçar'›n ayn› zamanda ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i Baflkan› olmas› nedeniyle, ülkemizdeki di¤er sulak alanlara ziyareti ve yerel
yönetimlere deneyim aktar›m› büyük önem tafl›maktad›r. Bu nedenle Samsun ilinde Do¤a Derne¤i
taraf›ndan yürütülen baflka bir yönetim plan› çal›flmas› olan K›z›l›rmak Deltas›'na Nurgül Uçar'›n
ziyareti ve ‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i hakk›nda verdi¤i bilgiler yerel yönetimlerin,
sulak alanlar›n yönetim plan›na kat›l›m sürecini etkilemifltir.

Çi¤li Halk E¤itim Merkezi

Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤l› olan halk e¤itim merkezleri, ülkemizde örgün e¤itim sonras›nda
kiflilerin e¤itim alabildikleri kurumlardand›r.

E¤itim konular›n›n çeflitlili¤i, kursiyerlerin edindikleri MEB sertifikalar› ve kurslar›n istihdama yönelik
oluflu halk e¤itim merkezlerinin kursiyerlerine sundu¤u ayr›cal›klard›r.
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Projede belirtilen kurslar›n Çi¤li Halk E¤itim Merkezi'yle birlikte düzenlenmifl olmas› kurslar›n
verimlili¤ini artt›rm›flt›r. E¤itmenlerin ve Çi¤li Halk E¤itim Merkezi yönetiminin projeye ve Gediz
Deltas›'na ilgisi, kurslar›n do¤a temas›yla ve daha fazla kursiyerle sürdürülmesini sa¤lam›flt›r.

Kat›l›mc›lar›n el becerilerini ve yarat›c›l›klar›n› gelifltirdikleri bu kurslar ayn› zamanda ekonomik
kazanç sa¤lanmas›na temel oluflturuyor.

Çi¤li Halk E¤itim Merkezi, e¤itimin beflikten mezara kadar oldu¤u ilkesiyle çeflitli yafl ve ilgili
gruplar›na kurslar düzenlemektedir. Seyrek ve Sasal›'da daha fazla kad›n›n bu kurslara kat›l›m›n›
sa¤lamak için halk e¤itim merkezinin açt›¤› krefller bulunmaktad›r.

Anne, çocuk ve gençlere yönelik kurslar›n bulundu¤u Seyrek ve Sasal›'da hedef babalar için e¤itim
program› düzenlemektir.

Sulak alanlarda çal›flan devlet ve sivil toplum kurulufllar›

Proje kapsam›nda haz›rlanan Sulak Alan Sempozyumu'na kat›lan otuz kurumdan on dört adet
sulak alan hakk›nda bilgi ve deneyim paylafl›m› sa¤land›. Sempozyum süresinde sulak alanlarda
çal›flan gerek devlet gerekse sivil toplum kurulufllar›n›n, sulak alanlar›n kayb› konusunda yapabilece¤i
iflbirlikleri belirlendi. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü,
Sulak Alanlar fiubesi'nin deste¤iyle gerçeklefltirilen sempozyum sonras›nda sulak alanlar konusunda
bir bildiri yay›nland›. "Sulak Alanlar ‹zmir Bildirisi" olarak isimlendirilen bildiri çerçevesinde iflbirli¤i
devam edecektir.

Do¤a Derne¤i



Özgü Çal›k - Sasal› Spor Kalecisi, Sasal› Beldesi

Gediz Deltas› ve Sasal› beldesine yapm›fl oldu¤unuz çal›flmalardan dolay› tüm 
Do¤a Derne¤i ekibine sonsuz teflekkürler. Bir Sasal›l› olarak Gediz Deltas› 
çal›flmalar›nda gönüllü çal›flmaktan onur duyuyorum.

Ifl›l Y›lmaz-Kursiyer, Seyrek Beldesi

Seyrek'te kat›ld›¤›m elifli kurslar›ndan çok zevk al›yorum. Rölyeften bir kutu yapt›m,
bilmedi¤im fleyler ö¤reniyorum.

Kurslar, Seyrekli kad›nlara önemsendiklerini hissettiriyor. Farkl› fleyler yapmalar›, 
ev ifllerinden baflka konularda da becerilerini keflfetmelerini sa¤lad›. Kilden vazo,
bak›rdan kufl yaparak dertlerini unutuyorlar. Ticarete ilk ad›m› att›lar. Bu kurslar›n

Seyrek'le özdeflleflip devam etmesini umuyorum.

Orhan Gül-Kufl Gözlemcisi, Proje Gönüllüsü

Kufl gözlemcili¤ine bafllad›¤›m 2005 y›l›ndan bu yana en çok ziyaret etti¤im alan
ayn› zamanda do¤a koruma u¤runa en çok çal›flt›¤›m Gediz Deltas›'d›r.

Yaklafl›k 3 y›ld›r her zaman akl›m›z›n bir köflesinde kendine yer tutan bu eflsiz
 do¤a, sahip oldu¤u yüzlerce canl› ile beni daima etkilemifltir. Bu nedenle midir
 yoksa biyolog oldu¤umdan m›d›r bilemiyorum ama Gediz Deltas› için ne yap›labilir
sorusuna cevap verirken akl›mda her zaman do¤al yap›n›n korunmas› mevzusu yer alm›flt›r; ta ki
Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir kalk›nma konusunda bir proje bafllayana kadar.

Do¤a koruma söz konusu olunca iki mant›k akla gelir; birincisi insan eli de¤meden yani saf bir
do¤a koruma, di¤eri ise yerel insan›n alandan bir flekilde faydalanmas›n›n sa¤land›¤› ancak hiçbir
flekilde alana zarar verilmedi¤i koruma fleklidir. ‹kincisi günümüz flartlar›nda daha makbul olmaktad›r.
Bu hususta "sürdürülebilir" kelimesi önem kazanmaktad›r.

Gediz Deltas›'nda yürütülen projeye kat›lma flans› buldu¤um etkinlik Sasal› beldesinde bulunan
kahvehanelerin masa ve sandalyelerinin boyanmas› çal›flmas›d›r. Bir grup ‹zmirli olarak sabah erken
bir saatte Sasal›'ya gitmifl ve meydanda bulunan kahvehanelerin masalar› ile sandalyelerini Ege
Denizi'nin mavisine boyam›flt›k. Yerel halk ilk aflamada bizi garipsemiflti sanki ama günün ilerleyen
saatlerinde bize yard›m eden insanlar hatta yetifltiremeyece¤imizi görüp f›rçalar› elimizden al›p
kendi masa ve sandalyelerini boyayan kahvehane sahipleri olmufltu. Halk, al›fl›lagelmiflin d›fl›nda
bir olayla karfl›laflman›n etkisiyle durumu önceleri tuhaf karfl›lam›fl, ancak k›sa sürede bu çal›flman›n
önemini ve amac›n› anlayarak bizlere destek olmufltu.

Dünya kufl gözlem gününe denk gelen o anlaml› günün akflamüstü, Sasal›l› gençleri de aram›za
alarak k›sa bir etkinlik yapmak ad›na Delta'n›n Homa Dalyan› ad› verilen k›sm›na gittik. Genç
arkadafllar›m›zla hofl sohbetlerimiz oldu, bu de¤erli co¤rafyan›n insan› olmakla ne kadar flansl›
olduklar›n› hissettiklerini düflünüyorum.

Tan›k oldu¤um bu bir günlük etkinlik dahi bana pek çok fley ö¤retti, eminim yerel halka da öyle.
Projenin di¤er etkinlikleri aras›nda yer alan halk e¤itim merkezinin kursu ile bilgisayar kurslar›n›n
da bölgede yaflayan çocuklara ve gençlere etkisinin büyük olaca¤›n› düflünmekteyim. Özellikle
yaflad›klar› co¤rafya hakk›nda bilgi sahibi olacaklar›n›, bunun sonucunda alana sahip ç›kacaklar›n›
düflünüyorum. Bir deyim asla akl›mdan ç›kmaz; insan, bildi¤i fleyi sever ve sevdi¤i fleyi korur!

PROJEYLE ‹LG‹L‹ GÖRÜfiLER
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Fatma Öcal-Çi¤li Halk E¤itim Merkezi Müdürü

Çi¤li Halk E¤itim Merkezi ve Do¤a Derne¤i'nin iflbirli¤iyle Gediz Projesi e¤itim  çal›flmalar›, idareci
ve e¤itmenlerimizin özverili çal›flmalar›yla devam etmifltir.

Bu projenin amaçlar›ndan biri olan kad›n e¤itimi bölümünde, Sasal› ve Seyrek beldelerinde alan
çal›flmas› yap›larak ''bilgisayar, ‹ngilizce, bak›r ifllemecili¤i, seramik, kumafl desenleme, tak›, kuaförlük,
makine nak›fl›, rölyef, cilt bak›m› ve makyaj, Trabzon has›r bilezik'' branfllar›nda kurslar aç›lm›flt›r.
Ayr›ca çocuklar›n›n küçük olmalar› nedeniyle kursa gelemeyen annelerin kat›l›m›n›n sa¤lanmas›
için ''çocuk bak›m kursu'' aç›larak çocuklara oyun ve e¤itim olana¤› da sa¤lanm›flt›r.

Genel e¤itim konular›na derslere de yer verilmifl ve onlar için gerekli olabilecek aile, çevre bilgileri,
Atatürk ilke ve ink›laplar›, çocuk e¤itimi, hijyen, vatandafll›k, giriflimcilik gibi bilgiler kursiyerlere
verilmifltir.

Çal›flmalar kapsam›ndaki amaç; yöre kad›nlar›n›n e¤itimi ile el becerilerinin gelifltirilmesi, yarat›c›l›klar›n›n
artmas›, bu yolla istihdam yarat›lmas› ve bölgenin de¤erinin bilinmesi yolunda tan›t›m›n›n yap›lmas›na
yönelik olmufltur.

Yöre kad›nlar›n›n yeteneklerinin fark›na varmalar› sa¤lanm›fl, özgüvenleri artm›fl ve el becerilerinden
oluflan ürünlerinin sat›fl›n› yaparak aile ekonomilerine katk› sa¤lanm›flt›r. Bu katk› asl›nda çok küçük
bir kazanç ama yöre kad›nlar› için büyük bir ad›m olmufltur.

Ürünlerinde do¤aya ait kufl sembollerinin ve do¤a motiflerinin ifllenmesi yöreye ait hediyelik eflyalar›n
oluflturulmas›nda ayr›ca önemlidir. Türk kültür sanat› ile kufl sembolleri en güzel flekilde ürünlerde
hayat bulmufltur.

Bundan sonraki aflamada Sasal› ve Seyrek Belediyelerince kurulacak olan sat›fl stantlar› ile kursiyerlere
ürettiklerini satma imkân› verilmesi planlanmaktad›r.

Bu proje amac›na ulaflm›fl bir projedir. Aç›lan sergiler ve kurulan sat›fl stantlar› ile proje tan›t›m›
yap›lm›flt›r. Sasal› ve Seyrek Belediyelerinin bu projeye destek vermeleri ile kat›l›m 7'den 77'e
sa¤lanm›flt›r. Aç›lan meslek kurslar› ile kat›l›mc›lar›n Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ait sertifikaya sahip
olmalar› sa¤lanm›flt›r.

Ömer Döndüren-Biyolog, ‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i

Gediz Deltas› Türkiye'de belki de en iyi korunan do¤al alanlardan biridir. Buna
 ra¤men pek çok tehdit unsuru bulunuyor. En büyük tehdit, deltan›n tan›nmamas›d›r.
 Alan›n de¤erleri bilinmezken neyin yok oldu¤unu da ço¤u insan bilmiyor.

 Dünya üzerinde böylesine büyük bir kentin yak›n›nda bulunan do¤al alanlar›n
 say›s› oldukça azd›r. Flamingo ya da tepeli pelikanlar›n 20 dakika uza¤›n›zdaki bir
  alanda olmalar› büyük bir flanst›r.

Gediz Deltas› tüm de¤erleriyle ‹zmirliler için gizli bir flansken deltada yaflayanlar için flans›zl›k
olmufltur. Yöre insan›n›n yaflad›¤› alanlar, tar›m arazileri ve mera alanlar› göz ard› edilerek koruma
statülerinin belirlenmifl olmas› uzun seneler burada yaflam› güçlefltirmifltir. Böylece deltan›n as›l
sahipler i  deltan›n kufllar ›na ve bunlar ›  önemseyenlere düflman olmufllard›r .

Projenin yaratt›¤› en büyük fark; delta insan›n› deltayla bütün saymas› ve dahil etmesidir. Bir do¤al
alanda yaflayan insanlar›n o alana sahip ç›kmas›na önderlik etmek do¤a koruma ad›na en büyük
ad›mlardan biridir. Seyrek belediye baflkan›n›n "Biz bu alan› sadece bir sulak alan olmas› dolay›s›yla
bile korunmaya de¤er görüyoruz, görmeliyiz" sözü bir belediye baflkan›ndan duyulmak istenen en
de¤erli cümledir.



Proje, turist rehberlerini, Türkiye'nin farkl› sulak alanlar›n›, Seyrek ve Sasal›l› kad›nlar› Gediz Deltas›'nda
bir araya getirmifltir. Paylafl›m ve ortak çal›flma ad›na önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Projenin çakt›¤› k›v›lc›mdan atefl yanmaya devam etmelidir.

Ali Ayd›n-Orman Mühendisi, ‹zmir ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü

Gediz Deltas› ‹zmir gibi önemli bir metropolün hemen yan›nda bulunmas› ve içerisinde tuz üretimi
ve di¤er insan faaliyetleri nedeniyle dikkatle izlenmesi gereken bir sulak aland›r.

Alanda yap›lan çal›flmalar sadece ekonomik üretimler ve iflgücü istihdam› fleklinde  olmufl, alanda
alternatif modellemeler ile farkl› sektörler faaliyet gösterememifltir.

‹kincil konutlar›n alana do¤ru geliflimi, küçük beldeler ile köylerde yaflayan insanlarda olumsuz
bask›lara neden olmaktad›r. Yöre halk›n›n at›l durumda olan kesimine özellikle kad›nlara dönük
kurslar ve sonucunda yap›lan üretimler son derece olumlu katk› sa¤lam›flt›r. ‹nsanlar›n içinde ya
da yak›n›nda yaflama biçimleri ve ekonomik faaliyetleri ile yer ald›klar› tüm sulak alanlarda, böyle
bir proje ile koruma/kullanma dengesi kurulmas›na katk› sa¤lanaca¤› gibi do¤al yaflama katk› da
artacakt›r.

Yasaklanm›fl alanlar olarak görülen ve yörede yaflayan insanlarca ço¤u zaman olumsuz bak›lan
korunan alanlar›m›z, kat›l›mc› bir planlama ve yap›lacak ortak çal›flmalar ile sürdürülebilir ekonomik
faaliyetlerin hayata geçirilmesinde araç olabilir.

‹nsan e¤itimi ile bafllayan bu süreçte her aflamada al›nacak geri dönüfller ile durum izlenip koruma
stratejisi yenilenmelidir. Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir turizm planlamas› ile elde edilen ç›kt›lar
di¤er alanlar›n özellikleri de dikkate al›narak baflar›yla yayg›nlaflt›r›labilir.

S›rr› Özen-Sürdürülebilir Kalk›nman›n Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi
Koordinatörü, UNDP

Hibe projelerinin en büyük risklerinden biri, faaliyetlerin zaman›nda ve uygun bir
 flekilde gerçeklefltirilmesine ra¤men amaçlanan hedeflere ulafl›lamamas›d›r. Çünkü
 projeleri as›l de¤erli k›lan faaliyetler de¤il, hedeflenen sonuçlard›r. Bu sonuçlara
 ulaflmadaki en büyük engel ise proje hedef kitlesinin projeyi yeterince sahiplenmemesi,
 proje amac›n› tam olarak kavrayamamas›, benimseyememesidir. Bütün bu engelleri
 aflmak için proje sahas›n› iyi bilmek, sorunlar› geçekçi bir yaklafl›mla tespit etmek
  ve hedef kitlenin düflüncelerini de dikkate alarak aya¤› yere basan çözümler
üretmek gerekmektedir. Bütün bunlara dinamik ve tecrübeli proje uygulay›c›lar eklendi¤inde baflar›
kaç›n›lmazd›r.

Gediz projesinin kurgusu, yönetimi ve sonuçlar›n› de¤erlendirdi¤imizde, yukar›da belirtilen noktalar›n
dikkate bir flekilde al›nd›¤›n›, de¤erlendirildi¤ini aç›kça görebilmekteyiz. Saha ziyaretleri ve çeflitli
faaliyetlerde, projenin amac›na ulaflt›¤›n›, yerel sahiplenme ve kapasite gelifliminin sa¤land›¤›n›
gördük. Bütün bunlar›n gerçekleflmesinde Do¤a Derne¤i'nin saha tecrübesi, dinamik ekibi ve
profesyonel proje yönetimini göz ard› etmememiz gerekiyor.
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Tabii ki hibe program›n›n as›l hedefi, sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m›n›n yerelde nas›l uyguland›¤›
ve günlük hayat›m›za ne kadar yans›d›¤›n›n pilot projeler vas›tas›yla gösterilmesiydi. Bundan dolay›
hibe program›na baflvuranlardan projelerini haz›rlarken özellikle sürdürülebilir kalk›nman›n üç ana
ö¤esi olan sosyal, ekonomik ve çevre konular›n› entegre bir flekilde ele almalar› istendi. Bu ba¤lamda
Gediz projesini ele ald›¤›m›zda, projenin sürdürülebilir kalk›nma prensiplerini özümsedi¤ini, günlük
hayatta uygulanabildi¤ini ve yerel halk taraf›ndan benimsendi¤ini söyleyebiliriz.

Örne¤in projeye ekonomik aç›dan bakt›¤›m›zda, beldede yap›lan küçük onar›mlarla birlikte turizm
aktivitelerinin artt›¤›n›, verilen e¤itimler sayesinde kad›nlar›n ve gençlerin gelir elde etmeye bafllad›¤›n›
görüyoruz. Sosyal aç›dan bakt›¤›m›zda, yürütülen e¤itim ve di¤er faaliyetler ile sosyal gruplar
oluflturan kat›l›mc›lar›n bunu aile ve yak›nlar› ile paylaflmas›, gelir art›fl› ile sosyal hayata daha fazla
kat›l›m sa¤lan›yor. Çevre aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise haz›rlanan eylem plan›n›n hayata geçirilmesi
i le do¤an›n korunmas›, iyi lefltirme çal›flmalar›n›n bafllat› lmas› gerçeklefltiri l iyor.

Proje faaliyetlerinin sona ermesine ra¤men gerek yerel yöneticilerin projeyi sahiplenmesi gerekse
yerel halk›n yo¤un ilgisi, projenin etkisini artt›rarak devam edece¤ini gösteren en büyük iflaretlerden
biri.

UNDP Proje Ekibi ad›na projede eme¤i geçen ve katk›s› bulunan herkese teflekkürlerimi bir borç
bilirim.
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EK-2 SULAK ALANLAR KONGRES‹ ‹ZM‹R B‹LD‹RGES‹ 23 Kas›m 2007

Bizler, memleketimizin farkl› illerinde sulak alanlar›n yaflat›lmas› için çal›flan yerel yöneticiler, akademisyenler, kamu
kurumlar› ve sivil toplum temsilcileri olarak ‹zmir, Seyrek’te bir araya geldik. Do¤a Derne¤i ve ‹zmir Kufl Cenneti’ni
Koruma ve Gelifltirme Birli¤i iflbirli¤iyle düzenlenen bu buluflman›n amac› sulak alanlar›n h›zl› kayb›n› durdurmak için
deneyim paylafl›m›n› h›zland›rmak ve ak›l birl i¤i oluflturarak ulusal çözüm önerileri üretmektir.

Susuzluk ülkemiz için ulusal bir tehlikedir.

Bu tehlikenin ortadan kald›r›lmas› için sulak alanlar baflta olmak üzere do¤al su döngüsünü bütünüyle korumak
gerekmektedir.

Geçti¤imiz 50 y›l içinde ülkemizde 30’dan çok göl kurumufltur. Bu göllerin toplam alan› Marmara Denizi’nden daha
büyüktür. Öte yandan, yeralt› sular› her y›l daha da afla¤›lara çekilmektedir.

Göllerin kurumas›ndaki ana neden ülkemizin su kaynaklar›n›n yanl›fl kullan›m›d›r. Özellikle tar›m sektöründe yüzde
90’lara varan su israf› söz konusudur.

Durumun bu flekilde devam› halinde ülkemizin gelece¤i tehlike alt›na girecektir. K›rsal bölgelerde gelir daha da azalarak
büyük flehirlere göç h›zlanacakt›r. Bu da büyük flehirlerdeki susuzluk sorununu daha da büyütecektir. Ya¤›fllar azalacak,
kurakl›k h›zla artacakt›r.

Bu büyük tehlikenin önüne geçebilmek için afla¤›daki maddelerin özel sektör, medya, kamu kurumlar› ve sivil toplum
ortakl›¤›yla ivedilikle uygulanmas› gerekmektedir.

Suyun kullan›m›

1- Ülkemizdeki tar›msal sulama faaliyetlerinde damlama sulama yöntemine geçmek için gerekli alt yap›n›n devlet
   taraf›ndan acilen kurulmas›.
2- Susuzlu¤un en ciddi boyutlara ulaflt›¤› Akarçay, Konya ve Burdur Kapal› Havzalar› ile ‹ç K›z›l›rmak Havzas›’nda
   kuruyan sulak alanlar› yeniden oluflturmak üzere acil eylem planlar›n›n gelifltirilmesi.
3- Tüm su projelerinin (tar›msal sulama baflta olmak üzere), sulak alanlara ve havzalar›n su bütçesine olabilecek
   kümülatif etkilerinin dikkate al›nmas› ve su kullan›m›n bu do¤rultuda planlanmas›.
4- Kurak bölgelerde su tüketimini art›rmayan tar›msal üretimin teflvik edilmesi.
5- Su yönetiminin havza baz›nda gerçeklefltirilerek su kirlili¤inin önlenmesi ve sulak alan kay›plar›n›n durdurulmas›.

Sulak alanlar›n yönetilmesi

6- Uluslar aras› öneme sahip tüm sulak alanlar›n yönetim planlar›n›n acilen yap›lmas› ve uygulanmas›.
7- Sulak alanlarda, ‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i gibi yerel belediye ve yönetimlerden oluflan yürütücü
 birliklerinin yasal dayanakla oluflturulmas› ve aralar›nda iletiflimin sa¤lanarak ulusal sulak alanlar birli¤inin kurulmas›
8- Sulak alanlar›n yöre halk› ve ekonomik yaflam biçimleriyle birlikte de¤erlendirilmesi ve yönetilmesi.

Mevzuat

9- Sulak Alanlar›n Korunmas› Yönetmeli¤i’nin tüm maddelerinin etkin olarak uygulanmas› ve sulak alanlar›n korunmas›
 ve restorasyonu kanununun ç›kar›lmas›.
10- Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n taflra teflkilatlar›nda sadece sulak alanlardan sorumlu birimlerin kurulmas› ve yeterli
 say›da personelin görevlendirilmesi.
11- Çevre ve Orman Bakanl›¤› bünyesinde Ulusal Sulak Alan Merkezi’nin oluflturulmas›.

Bilimsel çal›flma

12- ‹llerde sulak alan envanterlerinin ç›kar›lmas› ve Nuh’un Gemisi ulusal veri taban›na ifllenmesi.
13- Sulak alanlar›n su toplama havzalar›ndaki yeralt› ve yer üstü su kaynaklar› envanterinin yap›larak sulak alanlar›n
 su seviyesinin ve kalitesinin izlenmesi.

‹letiflim

14- Susuzluk tehlikesi ve sulak alanlar›n sa¤lad›¤› faydalar hakk›nda karar vericiler, mülki amirler, özel sektör, yöre
 halk› ve sivil toplum kurulufllar›na gerekli bilgilerin aktar›lmas› ve bu konuda medyan›n aktif deste¤inin al›nmas›.
15- Ülkemizde sulak alanlar konusunda yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi paylafl›m›n› sa¤lamak amac›yla iletiflim
 araçlar›n›n oluflturulmas› (Örne¤in Ulusal Sulak Alan Web sitesi, Ulusal Sulak Alan Kongreleri).

Bu kongrenin ikincisi, 2008’in ilk üç ay› içinde Konya Akflehir’de gerçeklefltirilecektir.

35 Gediz Deltas›’n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirlmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulabilmesi Projesi

GED‹Z DELTASI DENEY‹M PAYLAfiIM RAPORU



36 Gediz Deltas›’n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirlmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulabilmesi Projesi

GED‹Z DELTASI DENEY‹M PAYLAfiIM RAPORU

EK - 3 GAZETE HABERLER‹

22.12.2007  HÜRR‹YET CUMARTES‹

24.11.2007  M‹LL‹YET EGE
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25.11.2007  HÜRR‹YET ‹ZM‹R

25.11.2007  HÜRR‹YET ‹ZM‹R



EK-4 ÇALIfiMA GRUBU YÖNERGES‹

Girifl ve Gerekçe

Madde 1
Devlet Planlama Teflkilat› önderli¤inde Avrupa Birli¤i finansman› ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’n›n iflbirli¤i ile yürütülen, “Gediz Deltas›’n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge
Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulmas› Projesi” Seyrek Belediyesi, Sasal› Belediyesi
ve Ege Do¤al Yaflam› Koruma Derne¤i ortakl›¤› ile Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülmektedir.

Gediz Deltas› bölgesindeki yerleflimlerin sürdürülebilir kalk›nmas› için do¤an›n korunmas›n› temel
alan turizm kalk›nma plan›n›n yerel yönetiflim modeliyle oluflturulmas›n› amaçlayan proje için Seyrek
ve Sasal› Belediyeleri, Ege Do¤al Yaflam› Koruma Derne¤i ve Do¤a Derne¤i temsilcilerinden oluflan
Çal›flma Grubu kurulmufltur.

Amaç

Madde 2
Bu yönergenin amac›, afla¤›da belirtilen hedefler do¤rultusunda Çal›flma Grubu’nun kurulufl amac›,
görevleri, iflleyifl ve organlar› ve çal›flma kurallar›n›n belirlenmesidir.

Çal›flma Grubu’nun hedefleri;
1- Uzun vadede Gediz Deltas›’n›n sürdürülebilir kalk›nmas› için gerekli olan kapasitenin sa¤lanmas›
2- Yerel ve ulusal ilgi sahipleri ile özel sektör aras›ndaki bilgi paylafl›m›n›n gelifltirilmesi
3- Gediz Deltas› Ramsar Alan› içerisindeki karar verme sürecine sürdürülebilir kalk›nma göstergeleri
 do¤rultusunda katk› sa¤lanmas›
4- Proje süresince belirtilen etkinliklerin izlenmesi

Tan›mlamalar

Madde 3
Proje: Devlet Planlama Teflkilat› önderli¤inde Avrupa Birli¤i finansman› ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›’n›n iflbirli¤i ile yürütülen, “Gediz Deltas›’n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge
Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulmas› Projesi”.

Sürdürülebilir kalk›nma göstergeleri: Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma Komisyonu taraf›ndan
10 Haziran 2007 tarihinde duyurulan, revize edilen sürdürülebilir kalk›nma göstergeleridir.

Görevler

Madde 4
Ulusal Sulak Alanlar Komisyonu taraf›ndan onaylanan Gediz Deltas› Yönetim Plan›’n›n uygulanmas›nda
katk›da bulunmak.

‹lgili proje faaliyetlerini yerel halk›n, Gediz Deltas› Yönetim Plan› uygulamac›lar›n›n, özel sektörün
ve ilgili kurum ve kurulufllar›n kat›l›m› ile gerçeklefltirmek.

Proje kapsam›nda haz›rlanacak sürdürülebilir turizm plan›n› onaylamak ve uygulamaya sürecini
belirleyip icra etmek.

‹zmir ve çevresindeki i lgi l i  kurum ve kifl i lere bölgenin tan›t ›m›n› sa¤lamak.

Edinilen bilgi ve deneyimlerin di¤er Önemli Do¤a Alanlar›’nda ki belediyeler, sivil toplum kurulufllar›,
üniversiteler, ilgili kurum ve kiflilerle paylafl›m›n› sa¤lamak.
araf›ndan yürütülür.
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‹flleyifl ve Organlar

Madde 5
Çal›flma Grubu bir baflkan, bir sekreter ve üyeler taraf›ndan oluflur. Proje faaliyetlerinin uygulanmas›
için tüm grup üyeleri birlikte karar al›r.

Gerekti¤inde bir dan›flman ya da dan›flma grubu çal›flma grubuna yap›lmakta olan faaliyetler için
önerilerde bulunabilir.

Gerekti¤inde bir icra grubu çal›flma grubunun karar verdi¤i faaliyetleri hayata geçirmek için tayin
edilip görevlendirilir.

Çal›flma Grubu ayda bir defa toplanarak genel de¤erlendirme yapar ve ayl›k ifl plan› haz›rlar.

Çal›flma Grubu proje süreci dahilinde iflbu yönerge ile çal›flacakt›r. Proje bitiminde Çal›flma Grubu’nun
amac›n›n, yetki  ve sorumluluklar ›n›n devam› iç in yönerge güncel lenecektir .

Görev Tan›m›

Madde 6
A- Çal›flma Grubu baflkan›;
1- Çal›flma grubunu temsil eder,
2- Çal›flma grubunda iflbölümünü organize eder,
3- Toplant›lar› yönetir,
4- Al›nan kararlar›n yürütülmesini sa¤lar.

B- Çal›flma Grubu sekreteri;
1- Toplant›lar›n gündemi ile ilgili önerileri toplar,
2- Toplant› haz›rl›klar›n› yapar,
3- Toplant›lar›n gündem ve kararlar›n› üyelere ulaflt›r›r,
4- Yaz›flmalar› sa¤lar.

Yürürlük

Madde 7
Bu Yönerge tüm üyeler taraf›ndan kabul edilip imzaland›¤› tarihte yürürlü¤e girer.

Yürütme

Madde 8
Çal›flma Grubu Yönergesi, Çal›flma Grubu baflkan› taraf›ndan yürütülür.

Nurgül Uçar

Veli Kasap

Erkan fiivgin

Ömer Önder

Murat Kasap

Ahmet Koçak

Burcu Parmak

Nuri Özba¤datl›

Esra Kartal

Seyrek Belediye Baflkan›

Sasal› Belediye Baflkan›

Seyrek Belediye Harita Mühendisi

Seyrek Belediyesi Zab›ta Amiri

Sasal› Belediye Emlak Memuru

Sasal› Belediyesi Harita Mühendisi

EgeDo¤a Derne¤i-Üye

Do¤a Derne¤i Yerel Teflkilatlanma Koordinatörü

Do¤a Derne¤i Proje Sorumlusu

0232 844 7096

0232 327 3048

0232 84474 58

0232 844 7096

0232 327 3048

0232 327 3048

0232 482 1808

0312 448 0956

0537 410 0036

seyrekbldbsk@ttnet.net.tr

sasalibelediyesi@mynet.com

seyrekbldbsk@ttnet.net.tr

burcuparmak@egedoga.org

nuri.ozbagdatli@dogadernegi.org

esra.kartal@dogadernegi.org

AD SOYAD KURUM - GÖREV TELEFON NO. E-POSTA
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Ankara Ofis
Kennedy Cad. 50/19 Kavaklıdere - Ankara

Tel: 0312 448 09 56  Faks: 0312 448 02 58

‹stanbul Ofis
Kemankefl Mahallesi Akçe Sk. No: 14 Karaköy - ‹stanbul

Tel: 0 212 245 74 22  Faks: 0 212 252 39 29

‹zmir Ofis
Milli Kütüphane Cad. SSK Blokları C Blok No 354 Konak - ‹zmir

Tel: 0232 482 08 18  Faks: 0232 482 08 18

Burdur Ofis
Pazar Mahallesi Belediye Hizmet Binası No:9-F Burdur

Erzincan Ofis:
Halitpafla Mahallesi 1250 Sk. No:19 Erzincan

Tel: 0 446 223 16 06

Birecik Ofis
‹skele Mahallesi Esnaf Kooperatif Binası No: 1 Birecik - fianlıurfa

Faks: 0414 652 30 43

www.dogadernegi.org


