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G‹R‹fi
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› ve Pazarlama Stratejisi, Do¤a Derne¤i, EgeDo¤a Derne¤i,
Seyrek, Sasal› Belediyeleri ve dan›flman kurumlar›n ortak çal›flmas›yla oluflturulmufltur. Plan, Gediz
Deltas›'n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin
Oluflturulmas› Projesi'yle haz›rlanm›flt›r.
Devlet Planlama Teflkilat› önderli¤inde Avrupa Birli¤i finansman› ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program›'n›n iflbirli¤i ile yürütülen proje, Seyrek, Sasal› Belediyeleri ve Ege Do¤al Yaflam› Koruma
Derne¤i ortakl›¤› ile Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülmektedir.
Bu plan, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Derne¤i ve EgeDo¤a Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan
Gediz Deltas› Yönetim Plan› do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r.Gediz Deltas›'n›n do¤as›n›n korunarak
sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas› ve sürdürülebilir turizmin geliflmesi için tasarlanan turizm
ürün ve aktivitelerini içermektedir.
Gediz Deltas›, sahip oldu¤u kufl çeflitlili¤iyle yerli ve yabanc› ziyaretçileri a¤›rlamaktad›r. 80'li y›llar›n
sonundan bu yana Gediz Deltas›, kufl çeflitlili¤i nedeniyle ziyaret edilmektedir. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'n›n yapt›rd›¤› ziyaretçi merkezi ve gözlem kuleleri, alan›n tan›t›m›na katk› sa¤lam›flt›r.
‹zmir Kufl Cenneti Koruma ve Gelifltirme Birli¤i, ülkemizde bir do¤al alan›n koruma ve yönetim
çabalar›na ortak olmas› için kurulan ve yerel yönetimlerin karar vericilerinden oluflan bir kurumdur.
Valili¤e ba¤l› olarak faaliyet göstermektedir. ‹zmir Kufl Cenneti özelinde tüm Gediz Deltas›, birli¤in
çal›flma alan›d›r.
Gediz Deltas› Yönetim Plan›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a Derne¤i ve EgeDo¤a Derne¤i
taraf›ndan 2005 ve 2007 y›llar› aras›nda haz›rlan›p uygulamaya konulmufltur. Do¤a Derne¤i, ilgili
kurumlarla birlikte yönetim plan›n›n haz›rlanmas›nda görev alm›flt›r.
2007 y›l›nda Gediz Deltas›'n›n Koruma Durumunun ‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinden
Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulmas› Projesi, Seyrek, Sasal› Belediyeleri, EgeDo¤a Derne¤i ortakl›¤›yla
Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülmüfltür.
Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir turizm ve kalk›nma faaliyetlerinin 2008 y›l›nda geliflerek devam
etmesi için haz›rlanm›fl Gediz Deltas› Turizm Plan› ve Pazarlama Stratejisi kullan›lacakt›r.
Gediz Deltas› Yönetim Plan›'nda ekoturizmin gelifltirilmesi ve alan›n do¤al de¤erlerinin koruma
kullanma dengesi tahsis edilerek yörenin kalk›nmas› öngörülmüfltür. Turizm plan›n›n her ürün ve
aktivitesi bu hedefin uygulanmas›na yöneliktir.
Planda yer alan turizm ürün ve aktiviteleri, yörenin sosyoekonomik durumu önemsenerek
haz›rlanm›flt›r. Gediz Deltas›'nda uygulanacak sürdürülebilir turizm sayesinde delta ziyaretçilerinin
ve yöre insan›n›n do¤ayla aras›ndaki iliflkinin güçlenmesi sa¤lanacakt›r.
Gediz Deltas› Turizm Plan› ve Pazarlama Stratejisi, turizm uzman› Ferit Karakaya'n›n dan›flmanl›¤›nda
haz›rlanm›flt›r.
Yap›lan çal›flma Gediz Deltas›'n› tan›yan ve alanda çal›flan kurumlarla birebir görüflmeler, çal›fltaylar,
bilimsel verilerin derlenmesi, alan ziyaretleri, yöre insan›n›n görüflleri ile sonland›r›lm›flt›r.
Gediz Deltas›'n›n kullan›m›na yönelik prensipler ve pratik esaslar belirlenmifl, delta için befl y›ll›k
sürdürülebilir turizm plan› haz›rlanm›flt›r. Plan, ilgili taraflar›n görüflleriyle 2012 y›l›nda revize
edilecektir.
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TEfiEKKÜR
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 D erne¤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.

V‹ZYON
Yörenin evrensel paylafl›m ve kullan›m haklar›na sayg› gösteren kapsaml› ve ak›lc› planlama
faaliyetleri sonucunda, baflta su olmak üzere do¤al varl›klar›n korunmas› ve yönetimi, plans›z
yap›laflman›n önlenmesi, bununla birlikte alana ekonomik girdi sa¤layan faaliyetlerin kontrollü
gelifliminin öncelikle yöre halk›na ve alan›n do¤al yap›s›na fayda getirecek flekilde temin edilmesi;
Hedeflere giden yolda ulafl›m baflta olmak üzere altyap› sorunlar›n›n çözülmesi, istihdam baflta
olmak üzere sosyal sorunlar›n çözümüne yönelik faaliyetlerin uygulanmas›;
Bu do¤rultuda haz›rlanan yönetim plan›n›n, oluflturulacak yönetiflim modelinin ve sürdürülebilir
turizm plan›n›n, sürdürülebilir kalk›nma çabalar›nda emsal teflkil edecek flekilde alandaki tüm
paydafllar›n kat›l›m›yla etkin uygulanmas›.
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› ve Pazarlama Stratejisi, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Do¤a
Derne¤i ve EgeDo¤a Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan Gediz Deltas› Yönetim Plan› yürütücü kurumu
olan ‹zmir Kufl Cenneti’ni Koruma ve Gelifltirme Birli¤i için Gediz Deltas› Yönetim Plan›’nda belirlenen
genel hedef çerçevesinde,
Gediz Deltas› Yönetim Plan› Genel Hedefi: 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› Yönetim Plan›'nda belirtilen (14.2.) numaral› faaliyet hedefi do¤rultusunda, Do¤a
Derne¤i taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Yönetim Plan› 14.2 numaral› faaliyet hedefi: Deltaya gelecek ziyaretçilerin faaliyetlerine
yönelik gerekli bilgilendirme, e¤itim, ekoturizm çal›flmalar› planlanacak ve uygulanacak.
Plan ayn› zamanda (3), (5), (11), ve (12) numaral› faaliyet hedeflerini do¤rudan, (7) ve (9) numaral›
faaliyet hedeflerini ise dolayl› yoldan desteklemektedir.
Bu çal›flma, Devlet Planlama Teflkilat› önderli¤inde Avrupa Birli¤i finansman› ve Birleflmifl Milletler
Kalk›nma Program›'n›n iflbirli¤i ile, Seyrek ve Sasal› Belediyeleri ile Ege Do¤al Yaflam› Koruma
Derne¤i ortakl›¤› ve Do¤a Derne¤i taraf›ndan yürütülen "Gediz Deltas›'n›n Koruma Durumunun
‹yilefltirilmesi ‹çin Bölge Yerleflkelerinde Sürdürülebilir Turizmin Oluflturulmas› Projesi" kapsam›nda
haz›rlanm›flt›r.
Yukar›da bahsedilen hedefler do¤rultusunda, alandaki temel ekonomik faaliyetler olan tar›m ve
hayvanc›l›¤a ek olarak, ülke kalk›nma plan›nda da yer ald›¤› biçimde, sürdürülebilir turizmin
gelifltirilmesine karar verilmifltir.
Tarihsel olarak seyahat endüstrisinin veya yayg›n ifade edilifliyle turizm sektörünün, hassas dengelere
haiz do¤al ve kültürel yap›lar üzerinde ciddi de¤iflikliklere yol açt›¤› gerçe¤i (özellikle korunan do¤al
alanlarda telafisi olmayan kay›plar söz konusu oldu¤undan) alanda turizmin gelifltirilmesinde ciddi
riskleri beraberinde getirmektedir.
Alan›n sahip oldu¤u do¤al ve kültürel kaynaklar›n sürdürülebilir kalk›nma prensipleri do¤rultusunda
de¤erlendirilmesi ve sa¤l›kl› bir turizm ekonomisi ancak sürdürülebilir turizm kavram› çerçevesinde
haz›rlanan bir plan ve bunun yönetimi ile mümkün olacakt›r. Haz›rlanan çal›flma, bahsedilen
hedeflere uzanan sürecin önemli bir parças› olarak ortaya ç›km›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 3. bölümde, Sürdürülebilir Kalk›nma kavram›ndan ve
bunun bir altkümesi olarak sürdürülebilir turizmden bahsedilmektedir. Sürdürülebilir turizmin
önündeki engeller ortaya konmufl ve "Sürdürülebilir Turizm ‹lkeleri" aç›klanm›flt›r. Söz konusu
kavramlar›n netlefltirilmesinin ard›ndan, yerel ölçekte sürdürülebilir turizmin hayata geçebilmesi
için gerekenler anlat›lm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 4. bölümde Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi,
hedefleri aç›klanarak bu do¤rultuda plan›n oturdu¤u kavramsal çerçeve anlat›lm›flt›r. Ayr›ca Gediz
Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'n›n temel direklerinden biri olan "turizm ürünü" kavram› detayl›
olarak anlat›lm›flt›r.
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Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 5. bölümde, gelifltirilen yönetiflim modeli tan›t›lmaktad›r.
"Sürdürülebilir kalk›nma yeni biny›l›n yönetim biçimidir" ifadesinde somutlaflan bu model, benzer
alanlarda tekrarlanabilecek nitelikte etkin bir araç olarak ortaya ç›km›flt›r. Gediz Deltas› özelinde,
sürdürülebilir turizmi gelifltirmek amac›yla kurgulanan yönetiflim modeli, her biri ayr› süreç olarak
alg›lanan ve tarif edilen farkl› bileflenlerden oluflmaktad›r. Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm
Yönetiflim Modeli'nin kurgulanmas›nda faydalan›lan inisiyatifler bu bölümde anlat›lmaktad›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 6. bölümde, önceki bölümlerde ifade edilen ilkeler ve
yönetiflim modeli çerçevesinde gelifltirilen Gediz Deltas› turizm ürünü tan›t›lmaktad›r. Gediz Deltas›
turizm ürünü, birbirine entegre iki ana modülden oluflmaktad›r; "‹zmir Kufl Cenneti Ziyaretleri" ve
"Destek Ürün Sepeti". Bu bölümde ürün sepetinin bileflenleri detayl› olarak tarif edilmektedir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 7. bölümde, Gediz Deltas› turizm ürününün pazarlanmas›
konusuna odaklan›lm›flt›r. Önceki bölümlerde de ifade edildi¤i gibi, her ne kadar sürdürülebilir
turizm gelifltirme içerisinde "pazarlama" tasar›m aflamas›nda gündeme gelse de, 5. bölümde de
görüldü¤ü gibi turizm ürününü oluflturan ö¤elerin pazarlanmas› yönetiflim modelinin ayr› bir
bileflenidir. Gediz Deltas› turizm ürününü oluflturan bileflenlerin ço¤unlukla örtüflen ancak yer yer
farkl›laflan hedef kitleleri bulunmaktad›r. Dolay›s›yla, yönetiflim bilefleni olarak "pazarlama" süreci,
yer yer farkl›laflan pazarlama araçlar›n›n kullan›ld›¤›, toplam turizm ürünü genelinde ve turizm
ürünleri özelinde olacak flekilde birbirine paralel yürütülen süreçlerin tümünü kapsayacakt›r.
Yönetiflim birimleri aras›nda sorumluluk ve görev da¤›l›m› pazarlaman›n etkinli¤ini artt›racakt›r.
Bu çal›flma, sürdürülebilir kalk›nman›n gerektirdi¤i bütünsellik içerisinde, yerel, ulusal ve küresel
strateji ve planlar ile örtüflen ve çeliflmeyen bir nitelik tafl›maktad›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, 9. Kalk›nma Plan› do¤rultusunda T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanarak Resmi Gazate'de yay›mlanan Turizm Ana Plan› ile örtüflecek ve
çeliflmeyecek bir flekilde, söz konusu plan›n çizdi¤i çerçeve içerisinde tamamlay›c› nitelikte
haz›rlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan
ilgili yönetmelik ve rehberlere uygun bir biçimde haz›rlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Türkiye'nin taraf oldu¤u Uluslararas› RAMSAR ve BERN
sözleflmeleri kapsam›nda ifade edilen, korunan alanlarda rekreasyon ve/veya turizm ile ilgili ilkeler
ile uyum içerisinde ve emsal teflkil edecek niteliktedir.
Ayn› flekilde, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yay›mlanan 2006 - 2017 Stratejik Plan› ile örtüflecek ve çeliflmeyecek bir flekilde, planda ifade edilen
amaç ve hedefler do¤rultusunda tamamlay›c› bir rol oynayacak flekilde haz›rlanm›flt›r.
Sonuç olarak Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›;
• Sürdürülebilir kalk›nma ilkelerine sad›k ve bu anlay›fl› uygulamaya koyan,
• Özgün bir kavram çerçevesine sahip,
• Bütünsellik içerisinde resmi idari programlarla örtüflen,
• ‹lgi sahibi paydafllar›n kat›l›m›na dayanan ve ço¤alt›labilecek bir yönetiflim modeli sunan,
• Bilimsel ve profesyonel niteliklerde,
• Emsal teflkil edecek bir çal›flma olarak ortaya ç›km›flt›r.
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ALAN TANIMI
Dünyada yaflayan tüm insanlar için ortak alg›lamalardan biri deltalard›r; delta, hayat demektir.
Deltalar kara ile denizin, tatl› su ile tuzlu su ekosistemlerinin birleflti¤i bereketli alanlard›r. Nehirlerin
süreklili¤i ile tafl›nan alüvyonlar, yavafl ancak sürekli bir de¤iflimle say›s›z tür için bol besin olan bir
yaflam alan› oluflturur.

Gediz Deltas› sadece Türkiye için de¤il Akdeniz için de son derece önemli bir sulak aland›r. Binlerce
y›ll›k oluflum süreci içerisinde Gediz Nehri'nin yata¤› 7 kere de¤iflmifl ve birçok lagün, gölcük ve
batakl›k oluflmufltur. Ekolojik yönden bol besin içeren bir sulak alan olma özelli¤i neredeyse hiç
bozulmadan günümüze ulaflabilmifltir. Ancak günümüzün tehditleri eskiye oranla çok daha y›k›c›
ve ciddi boyutlardad›r.

Ömer Döndüren

Gediz Deltas›, Maviflehir'den bafllayarak kuzeyde Foça tepelerinin güney s›n›r›na kadar uzanan
40.000 hektarl›k alan›n ad›d›r. Deltan›n bat›s›nda genifl bir alan› kaplayan tuzlalar 19. yüzy›ldan
bu yana tuz üretimi için iflletilmektedir. Buradaki üretim Türkiye tuz üretiminin yaklafl›k üçte birine
karfl›l›k gelmektedir. Tuzlalar, yapay bir oluflum olmalar›na ra¤men bölgedeki besin zenginli¤ini
oldukça artt›ran bir iflleve sahiptir.
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Dalyanlarda, sazl›klarda ve tatl› su kanallar›nda levrek, çipura, sazan, tekir, kefal türleri ve y›lanbal›¤›
gibi bal›klar bulunmakta; bal›k üretimi y›lda 15 ile 40 ton aras›nda de¤iflmektedir.
Gediz Deltas›, Çevre ve Orman Bakanl›¤› ve bilim insanlar›yla iflbirli¤inde yap›lan "Türkiye'nin Önemli
Do¤a Alanlar›" envanterinde belirtilen 305 önemli do¤a alan›ndan birisidir. Çi¤li, Foça ve Menemen
ilçelerini kapsayan Gediz Deltas› Önemli Do¤a Alan›, bugüne kadar tespit edilen 278 kufl türü için
büyük önem tafl›r.
Tepeli pelikan, küçük kerkenez, mahmuzlu k›zkuflu, karagagal› sumru ve kocagöz gibi nesli tehlike
alt›nda olan kufl türleri alanda üremektedir. Gediz Deltas› flamingonun ülkemizdeki iki önemli
üreme alanlar›ndan biridir. Ayr›ca özellikle Do¤u Avrupa'da yaflayan sukufllar› için sahip oldu¤u
uygun iklim koflullar› ve beslenme olanaklar› nedeniyle önemli bir k›fllama ve konaklama alan›d›r.
Dalyanlar; tepelik alanlar, tuzlu kum düzlükleri, sazl›klar ve tatl› su batakl›klar›yla "kufl cenneti"
ismini hak edecek flekilde kufllar›n binlerce y›l boyunca buray› benimsemelerine yol açan yaflam
ortam›n› oluflturmaktad›r. ‹zmir Kufl Cenneti, Gediz Deltas› içerisinde 8000 hektarl›k bir alan›
kaplamaktad›r.
Alanda 11 tanesi endemik alttür olmak üzere 700 bitki türü tespit edilmifltir.
Alandaki önemli memeli türleri; saz kedisi, Akdeniz foku ve susamurudur.
‹çsu bal›klar› için de önemli olan alanda ülkemize endemik Ladigesocypris irideus içsu bal›¤›
korumada öncelikli bir türdür.

Tamer Zeybek

TEPEL‹ PEL‹KAN

Gediz Deltas› çeflitli ulusal ve uluslararas› koruma statülerine sahiptir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
taraf›ndan Leukai antik kentinin bulundu¤u Üçtepeler mevkii 2. derece arkeolojik sit alan›, bunun
yan› s›ra alan›n tamam›na yak›n› da 1. derece do¤al sit alan› ilan edilmifltir. Alan, 1998 y›l›nda
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan RAMSAR Sözleflmesi kapsam›na al›nm›flt›r.
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SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM
Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt kümesidir. Çekim odaklar›ndaki aktiviteler
ile seyahat endüstrisi kapsam›nda yer alan mal ve hizmetlerin tümünün yönetimi ile ilgilidir.
Temel olarak; h›zla artan nüfus ve insan hareketlili¤i, gelir dengesindeki bozulman›n ivme kazanmas›
özellikle yenilenemeyen kaynaklar›n kullan›m›yla ilgili k›s›tlar›n net bir flekilde hissedilmesi 20.
yüzy›l›n sonlar›na damgas›n› vurmufl ve "sürdürülebilir kalk›nma" kavram›n› do¤urmufltur. Bu kavram,
klasik ekonominin aksine kaynaklar›n uzun vadede ak›lc› kullan›m›n›, kalk›nman›n ayn› anda
ekonomik, sosyal ve çevresel düzlemlerde gerçekleflmesini öngörmektedir. Kaynaklar›n varl›¤›
aç›s›ndan, kalk›nma alternatiflerinde flu anki ve gelecek nesiller aras›nda "f›rsat eflitli¤ini" sa¤lamay›
hedefler.
Günümüzde sürdürülebilir kalk›nma, baflta Birleflmifl Milletler ve Avrupa Birli¤i olmak üzere, Dünya
Ticaret Örgütü gibi etkin kurumlar›n da kat›l›m›yla tüm ülkeler taraf›ndan benimsenmifltir. Sosyal
ve çevre konular›nda faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›yla hükümetler ve kâr amaçl›
endüstrilerin "ortak paydas›" olmufltur. Resmi idari organlar, sivil toplum kurulufllar› ve kâr amaçl›
iflletmelerin tümü için sürdürülebilir kalk›nma yeni biny›l›n yönetim biçimidir.
Seyahat endüstrisi veya yayg›n ifade edilifl biçimiyle turizm sektörü, günümüzde dünyan›n en büyük
üç endüstrisinden biridir. Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Örgütü'ne göre turizm h›zla büyümektedir.
Seyahat endüstrisi, do¤al ve/veya kültürel zenginliklerin yafland›¤› alanlarda sosyal örgütlenmenin
gerekleri do¤rultusunda oluflmufl çekim odaklar›ndaki aktiviteler etraf›nda ulaflt›rma, konaklama,
yiyecek içecek ve yan hizmetler kategorilerinde gerçekleflen mal ve hizmetlerin tümünü kapsar.
"Sürdürülebilir turizm", sürdürülebilir kalk›nma kavram›n›n dünya gündeminde a¤›rl›k kazanmas›
ile ortaya ç›km›flt›r. Yukar›da anlat›lanlara paralel olarak turizmde sürdürülebilirlik, özellikle Dünya
Ticaret Örgütü, Birleflmifl Milletler Dünya Turizm Örgütü ve G7 taraf›ndan küreselleflmenin önemli
bir parças› olarak alg›lanarak ifade edildi¤i için nesnellik ve ivme kazanm›flt›r.
Sürdürülebilir turizm kavram›n›n uluslararas› platformlarda benimsenmesiyle tüm uluslararas›
kurumlar›n, ortak ve/veya tekil çabalar›n ve seyahat sektörünün (hava tafl›mac›l›¤› hariç) Dünya
Ticaret Örgütü himayesinde, liderlik çabalar› ile görece derli toplu, anlafl›labilir ve gelifltirilebilir bir
yap› oluflmufltur.
Do¤a Derne¤i

S›kça rastland›¤› gibi sürdürülebilir turizm, ekoturizme, do¤a turizmine veya alternatif turizme
indirgenemez. Tüm bunlar "özel ilgi alan› turizmi" kategorisinde yer almaktad›r. Sürdürülebilirlik
ilkeleri do¤rultusunda yönetilmek kayd›yla, turizmde sürdürülebilirli¤e ulaflmak için kullan›labilecek
etkin ve önemli araçlardan baz›lar›d›r.
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Sürdürülebilir turizmin önündeki engeller
• Sosyoekonomik, politik ve co¤rafi koflullar do¤rultusunda mevcut finansal ve insan kaynaklar›ndaki
yetersizlik. Buna ek olarak sürdürülebilir uygulamalar›n gerektirdi¤i maliyetler ve küreselleflmeye
paralel olarak finans›n artan mobilitesi aras›ndaki gerilim.
• Yetki kargaflas› ve beraberinde ortaya ç›kan plans›zl›k ve uygulama eksiklikleri.
• Gelir dengesizli¤inin yaratt›¤› gerilim do¤rultusunda ortaya ç›kan "aciliyet" alg›lamas›.
Arazi kullan›m›ndan bir turiste verilen hizmet noktas›na uzanan bir yelpaze içerisinde, sürdürülebilirli¤in
gerektirdi¤i uzun dönemli bak›fl aç›s›n› ve davran›fl biçimini baltalamaktad›r.
• Ekonomik kaçak olgusu.
Herhangi bir bölge veya ülke içerisinde, belli çekim odaklar› etraf›nda yer alan tüm turistik
aktivitelerden elde edilen gelirin, söz konusu alan›n ekonomisinin d›fl›nda kalan k›sm› "ekonomik
kaçak" olarak de¤erlendirilir. Kaçak elektrik kullanma, lisanss›z iflletmecilik veya yarat›c› muhasebecilik
ile vergi kaç›rma gibi kanunsuz eylemler veya suiistimaller, önceki maddelerde ifade edilen sebeplere
paralel olarak sürdürülebilirlik aleyhine, ekonomik kaçak oran›n›n büyümesine sebep olmaktad›r.

Sürdürülebilir Turizm ‹lkeleri
• Turizm gelifltirme strateji ve planlar›, yerel ve ulusal sürdürülebilir kalk›nma stratejilerinin parças›
olmal›d›r.
• Turizm gelifltirme strateji ve planlar›n› ilgilendiren konularda "yetki kargaflas›" ortadan kald›r›lmal›
ve ilgili resmi idari organlar aras›nda eflgüdüm sa¤lanmal›d›r.
• Turizm gelifltirme strateji ve planlar›, baflta yerel aktörler olmak üzere, ilgi sahibi tüm kifli ve
kurumlar›n süreçlere kat›l›m›na elverecek ve/veya cesaretlendirecek flekilde saydam olmal›d›r.
• Çekim odaklar›n› oluflturan do¤al ve kültürel de¤erler kaynak olarak de¤erlendirilmeli; kaynak
kullan›m› ak›lc› ve sürdürülebilir olmal›d›r.
• Kaynak kullan›m›nda "koruma kullanma dengesi" esas al›nmal›d›r.
• Turizm gelifltirme strateji ve planlar›, söz konusu alandaki ekonomik aktivite sadece turizme
dayanmayacak flekilde oluflturulmal›d›r.
• Toplam "ekonomik kaçak"›n asgaride kalmas›, elde edilecek gelirlerin söz konusu alanda "hayat
kalitesi" endekslerini iyilefltirmesi sa¤lanmal›d›r.
• Turizm ürününün pazara göre sat›labilir nitelikte ve alan›n ait oldu¤u bölge ve/veya ülke ürün
sepeti ile tamamlay›c› bir özelli¤e sahip olmas› sa¤lanmal›d›r.
• Turizm ürünü çerçevesinde alanda planlanan aktivitelerin, bunlarla ilgili mal ve hizmetlerin
sunulmas› ile ilgili olarak, özellikle yerel halka yönelik e¤itim programlar› olmal›d›r.
• Ça¤dafl "risk yönetimi" uygulamalar›n›n süreçlere entegre edilmesiyle, olas› do¤al, politik ve
sosyal krizlere yönelik önlemler al›nmas› sa¤lanmal›d›r.
• Turizm ürünü sat›fl, pazarlama ve sunum aflamalar›nda sa¤l›kl› veri toplama, saklama ve bilgi
ak›fl› mümkün k›l›nmal›, ayn› zamanda var›fl noktalar›, bilinç ve kapasite artt›r›c› bir bilgi merkezi
rolü oynamal›d›r.
• Turizm gelifltirme strateji ve planlar›n›n tüm aflamalar›nda, "izleme ve de¤erlendirme"
mekanizmalar›n›n etkin bir biçimde yerlefltirilmesi ve iflletilmesi sa¤lanmal›d›r.
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Yerel Turizmi Gelifltirme Çabalar›nda Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirli¤in sa¤lad›¤› çerçeve her ne kadar derli toplu gözükse de, pratikte sa¤lad›¤› net bir
yol haritas› bulunmamaktad›r. Bu amaca yönelik olarak haz›rlanm›fl çal›flmalar "genel" kalmakta
ve yerel çabalara somut bir katk› sa¤layamamaktad›r.

Do¤a Derne¤i

Sürdürülebilir turizm hedefi için temelde gerekli olan "bölgesel sürdürülebilir kalk›nma stratejileri"nin
eksikli¤i yerel çabalardaki amac›n "turizmde sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›" fleklinde belirlenmesini
gerektirmektedir.
Bu konuda uluslararas› platformlarda örnek gösterilen çabalar maalesef bölgesel sosyoekonomik,
politik ve co¤rafi farkl›l›klar sebebiyle ço¤alt›lamamaktad›r. Ancak bu çabalar›n h›zla artmas›
turizmde sürdürülebilirlik hedefine yönelik önemli bir birikim kazand›rmaktad›r.
Sürdürülebilir kalk›nma ve dolay›s›yla "sürdürülebilir turizm" temelde bir yönetim anlay›fl›n›n prati¤e
dökülmesidir. Bu yönetim anlay›fl› da afla¤›daki bafll›klarda kendisini göstermelidir.
Yerel Turizm Vizyonunun Belirlenmesi: Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararas› resmi
ve sivil aktörlerin kat›l›m›na elverecek flekilde saydam bir süreç gerektirmektedir. Literatürde iflletme
alan›ndaki vizyonun çizdi¤i resimle mevcut durum aras›ndaki farka "yarat›c› gerilim" ad› verilir.
Oluflturulacak olan vizyon, alan›n ait oldu¤u bölge ve ülkenin sosyoekonomik, hukuki, politik, ve
co¤rafi flartlar›n› yans›tmal›d›r. Vizyonun, eldeki imkânlar›n gerçekçi bir biçimde artt›r›lmas›n›
sa¤layacak yenilikçi yöntem ve araçlar do¤rultusunda flekillendirilmesi sa¤l›kl› olacakt›r.
Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Plan›n›n Oluflturulmas›: Pazarlama literatüründe,
"kimse baflar›s›z olmay› planlamaz, planlama konusunda baflar›s›z olunur" ifadesi meflhurdur.
"Sürdürülebilir turizm ilkeleri" do¤rultusunda, gereken ve mümkün olan bütünsellik içerisinde, ilgi
sahibi tüm aktörlerin kat›l›m›na elverecek saydaml›k sa¤lanmal›d›r. Eflgüdümle yetki kargaflas›n›n
asgariye indirgendi¤i ve koruma kullanma dengesinin esas al›nd›¤› bir plan, baflar›l› bir uygulaman›n
iskeletini oluflturacakt›r.
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Turizm Ürün veya Ürünlerinin Tan›mlanmas›: Bir var›fl noktas›n›n turizm ürünü, do¤al
ve/veya kültürel zenginliklerin veya sosyal örgütlenmelerin sonucu olarak ortaya ç›km›fl "çekim
odaklar›" merkezinde flekillenir. Yerel turizmde sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas› öncelikle söz konusu
çekim odaklar›n›n tespit edilmesini gerektirir. Bu konuda flunlara dikkat edilmelidir:
• Çekim oda¤› olabilecek zenginlikler.
Kültürel ve tarihi miras, do¤al çevre, el sanatlar› ve ticaret faaliyetleri, pazaryeri, flifal› su, spor
etkinlikleri, mola yeri vb. özelliklerin biri veya birden fazlas›n›n bir arada olmas›d›r.
• Çekim odaklar› ile ilgili sezon belirleme/sezonalite.
Turizm ürününün kârl›l›¤› ve fiyatlamas› aç›s›ndan kritik bir öneme sahiptir. ‹klim ve hava koflullar›,
hasat zaman› gibi di¤er ekonomik aktiviteler ile ilgili zamanlama önemlidir. ‹fl hayat› ve tatiller gibi
sosyal örgütlenmenin getirdi¤i k›s›tlar, çekim oda¤›n›n sezonunu belirler.
• Çekim oda¤›n›n ulafl›labilirli¤i
Turizm ürününün oluflmas›ndaki önemli bir etkendir. Çok özel durumlar d›fl›nda, turizm ürününün
baflar›s› için ulafl›m kolayl›¤› ve çeflitlili¤i tercih edilen bir bileflendir.
• ‹nsan hareketleri
Özellikle Türkiye gibi binlerce y›ll›k insan hareketlerinin oldu¤u bölgelerde, öncelikle dikkat edilmesi
gereken husus, tarihsel ve geleneksel insan hareketleri, rekreasyon aktiviteleri ve turizm hareketlerinin
tan›mlanmas›d›r. Çekim odaklar›n›n flekillendirilmesi ve turizm gelifltirme çabalar›n›n bunlar üzerine
infla edilmesi önemlidir.
• Arz ve talep potansiyelleri
Turizm ürünü haline getirilebilecek çekim odaklar›n›n arz ve talep potansiyelleri incelenmelidir.
Talebin göz ard› edilmesi en s›k yap›lan hata olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Sürdürülebilir turizm yaklafl›m›nda, turizm ürünü çekim odaklar› merkezinde flekillenir. Ancak
bundan ibaret de¤ildir.
Turizm ürününün merkezinde çekim odaklar›na yap›lan ziyaret ve çekim oda¤›n›n niteli¤iyle ilgili
bir set rekreasyonel veya sosyal aktivite bulunmaktad›r. Söz konusu aktivitelerle ilgili kolaylaflt›r›c›
ve zenginlefltirici her türlü mal ve hizmetin eklenmesiyle turizm ürünü ortaya ç›kar. Ancak turizm
ürününün son hali bunlarla da s›n›rl› de¤ildir.
Ziyaretçi veya kullan›c› aç›s›ndan, turizm ürünü tüketim karar aflamas›nda gündeme gelen, ziyaretçi
veya kullan›c› evden ç›kt›¤›nda bafllay›p eve döndü¤ünde sona eren bir süreç, bir tecrübedir.
Turizm ürün veya ürünlerinin gelifltirilmesi: Sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt kümesi
olarak sürdürülebilir turizm, üretim, pazarlama ve sat›fl faaliyetlerini kapsayan bir yönetim biçimidir.
Di¤er sektörlerden farkl› olarak, yönetilen ürün, bir çekim oda¤›nda gerçekleflen aktiviteler
merkezinde flekillenmifl, ikamesi veya telafisi olmayan bir "tecrübedir". Turizm ürününün bu niteli¤i,
yönetim biçimi için zorluklar tafl›sa da, yönetilen süreç ve yönetim yaklafl›m› aras›ndaki uygunluk
ba¤lam›nda son derece anlaml›d›r. Sürdürülebilir turizm yönetimi, ürün gelifltirme ba¤lam›nda
"tasar›m ve planlama", bunun hayata geçirildi¤i "uygulama" ve her sürece geri bildirimde bulunan
"izleme ve de¤erlendirme" safhalar›ndan oluflur.
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1. Tasar›m ve Planlama:
Turizm ürünlerinin tasar›m ve planlanmas› bu ürünlerin neleri içerece¤i ve nas›l yönetileceklerini
gerçekçi, net ve aç›k bir flekilde tan›mlamal›d›r. Vizyon do¤rultusunda haz›rlanan bu plan
öncelikle hukuki yap›lardaki k›s›tlama ve f›rsatlar› inceledikten sonra temel olarak flunlar›
kapsamal›d›r.
• Altyap›: Belirlenen ürün veya ürünler için orta/uzun vadede gereken altyap›n›n durumu incelenmeli
ve geliflim için gereken yat›r›m maliyetleri ortaya konmal›d›r.
• Kapasite: Belirlenen ürün veya ürünler için orta/uzun vadede gerekli görülen kapasite, finans
ve insan kaynaklar› aç›lar›ndan de¤erlendirilmelidir. Eksiklerin giderilmesi için gerekli programlar
haz›rlanarak uygulamaya konmal›d›r.
• Pazarlama ve sat›fl: En kritik safhalardan biridir. Ürünün "sat›labilir" olmas›n› sa¤layacak çal›flmalar›
da içeren bu safhada, tasarlanmakta olan turizm ürünü veya ürünleri, tüketici davran›fllar›n›
(bofl zaman, gelir ve kiflisel tercihler) belirleyen flartlarla efllefltirilir. Belirlenen ürün veya ürünlerin
hedef kitleleri ve bunlara ulafl›lmas›n› sa¤layacak pazarlama ve sat›fl kanallar›, kat›l›mc› sürecin
getirece¤i avantajlar ile birlikte belirlenmelidir.
2. Uygulama:
Sürdürülebilir Turizm ilkeleri do¤rultusunda haz›rlanan plan›n etkin bir biçimde uygulanmas›, soyut
yönetim gereklerinden biri olan güçlü bir "kararl›l›k" gerektirir.
Turizm ürünü, birçok bileflenden oluflan karmafl›k bir yap›ya sahiptir. Buna ilave olarak, ürünün
yönetim süreci de birbirinden farkl› dinamikler içeren safhalar› kapsamaktad›r. Bir yandan kat›l›mc›
sürecin getirdi¤i avantajlardan faydalanarak farkl› kurumlar›n kaynak ve etkinliklerinin mobilize
edilmesi, di¤er yandan kat›l›mc› sürecin getirdi¤i dezavantajlar›n asgaride tutulmas› gerekmektedir.
Yap›lmas› gereken aktiviteler sürdürülebilir turizm plan› içerisinde net bir flekilde ifade edilecektir
ve yönetiflim modeli çerçevesi de her aktiviteden sorumlu olacak bir modül öngörecektir. Bir baflka
deyiflle kat›l›mc›lar aras›ndan seçilerek oluflturulacak komiteler, bir veya birden fazla aktivitenin
yönetiflim modülünü oluflturacak ve özgün hedefleri do¤rultusunda yapacaklar› çal›flmalar›, yönetiflim
modelinde belirlenen bir üst kurula sunacaklard›r.
3. ‹zleme ve De¤erlendirme:
Planlama sonucunda ortaya ç›kan hareketlili¤in bütününü izlemeye ve aksakl›klar›n en çabuk bir
flekilde gözlemlenerek giderilmesine yönelik mekanizmalar›n kurulmas› gerekmektedir.
‹zleme ve de¤erlendirme ifllevinin tek bir birim taraf›ndan yap›lmas› sa¤l›kl› de¤ildir. Sürdürülebilir
turizm plan›n›n getirdi¤i yönetiflim modelinde, ilgili yönetiflim modülü; uygulay›c›, hizmet sa¤lay›c›
ve ziyaretçilerin her birinin geri bildirimde bulunmas›n› sa¤lar. Geri bildirimlerin de¤erlendirilmesi
sonucunda gereken hukuki veya yönetsel ifllemleri yapar.
‹zleme ve de¤erlendirme dünyadaki tüm benzer çabalar›n en zay›f noktas› ve ortak sorunudur.
Bu aflamayla ilgili mekanizma ve e¤itim, sürdürülebilirlik aç›s›ndan belki de en kritik konudur.
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GED‹Z DELTASI SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM STRATEJ‹S‹
Hedef
Gediz Deltas›'nda kalk›nma çabalar›na sürdürülebilir bir nitelik kazand›rmak amac›yla;
• Gediz Deltas› Yönetim Plan› çerçevesinde,
• Alandaki temel ekonomik faaliyetlere entegre olacak flekilde,
• Alan›n do¤al ve kültürel de¤erlerinin "kabul edilebilir de¤iflim s›n›rlar›" içerisinde ifllevsel hale
getirildi¤i,
• Yöre halk›n›n ekonomik refah›n›n artmas›n› sa¤layacak,
• ‹lgi sahibi tüm paydafllar›n kat›l›m›yla flekillendirilmifl,
• Kademeli olarak alanda, ‹zmir'de ve Türkiye'de turizmin sürdürülebilirli¤ine katk› sa¤layacak
ak›lc› ve uygulanabilir bir plan gelifltirmektir.
Bu do¤rultuda Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi s›ras›yla;
• Kavramsal çerçevenin belirlenmesini,
• Sürdürülebilir turizm plan›n›n nesnesi durumundaki turizm ürününün tan›mlanmas›n›,
• Sürdürülebilir turizm plan›n›n öznesini kurgulayan yönetiflim modelinin aç›klanmas›n›,
• Stratejik konumlama ile sürdürülebilir kalk›nman›n gerektirdi¤i bütünsellik flart›n›n yerine
getirilmesini sa¤lamaktad›r.

Kavramsal Çerçeve
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi, bu çal›flman›n üçüncü bölümünde bahsedilen kavramlar
üzerine kurulmufltur. Buna göre sürdürülebilir turizmden ancak sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt
kümesi olarak bahsedilebilir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi özgün bir yaklafl›mlar dizini içermektedir. Üçüncü
bölümde bahsedildi¤i üzere, sürdürülebilir turizm k›saca kaynaklar›n ak›lc› kullan›m›n› flart koflan
bir yönetim biçimidir.
Planlanan ziyaret ve aktivitelerin gerçekleflece¤i alanda, literatürde de s›k s›k bahsedilen "koruma
ve kullanma dengesi" kilit bir olgu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu noktada, gelifltirilen strateji
içerisinde kavramlar sürdürülebilir kalk›nma yönetim biçimini ilgilendirdi¤i flekilde irdelenmifl ve
klasik biçimlerden farkl› de¤erlendirilmifltir.
Hukuki yönden ve uluslararas› platformlarda kabul gördü¤ü biçimlerde "turist" tan›mlar› her zaman,
ziyaret edilen yerin, kiflinin ikamet etti¤i yerden 50 ila 100 km. uzakta olmas› ve ziyaretin
24 saatten az olmamas› flartlar›n› tafl›r. "Turist" ayn› zamanda toplumsal kullan›m ve literatür
içerisinde de "yabanc›laflt›r›c›" bir etki tafl›maktad›r; "gürültücü turistler", "kirleten turistler", "turist
fiyat›" gibi terimler söz konusu yabanc›laflt›rma etkisinin göstergesi say›labilirler.
Sürdürülebilirlik aç›s›ndan, alan› ziyaret eden ve alanda farkl› rekreasyon aktivitelerinin kullan›c›s›
veya faydalan›c›s› olan insanlar›n nereden geldi¤inin ve ne kadar zaman harcad›¤›n›n "pazarlama"
d›fl›nda bir önemi yoktur. Benzer bir biçimde, alan›n haiz oldu¤u do¤al ve sosyal zenginlikleri
yaflamak amac›yla alanda bulunan insanlar›n, terminolojinin yabanc›laflt›r›c› etkisiyle "öteki" olarak
de¤erlendirilmesinin de pratikte hiçbir faydas› olmad›¤› gibi tecrübelerin yafland›¤› sosyal süreçler
içerisinde olumsuz bir etkisi olmaktad›r. Sürdürülebilirlikte, ifade edilen "koruma kullanma dengesi"
terimine göre, "koruma" ifllevine katk›da bulunan bir "kullanma" biçiminden bahsedilmektedir ve
"koruma" ifllevini sürdürülebilir k›lan "kullan›c›", d›flsal bir "öteki" de¤il, "dengenin" parças› olan bir
"ortak" olmal›d›r. Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi "turist"
yerine "ziyaretçi" terimini benimsemektedir.
Kalk›nmay› sa¤layan her türlü aktivite do¤al ve sosyal yap›larda ister istemez bir de¤iflime yol açar.
Dolay›s›yla arzulanan tüm dengeler asl›nda statik de¤il dinamiktir. Bu noktada esas olan "tahammül
s›n›rlar›" ve bunlar›n esneme yetenekleridir. Bu do¤rultuda, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm
Stratejisi, hedeflerinde belirtildi¤i gibi "kabul edilebilir de¤iflim s›n›rlar›" söylemini benimsemekte
ve bunu mümkün k›lan "bilgiye dayal› onay veya mutabakat" flart›n›n yerine getirilmesini sa¤lamaktad›r.
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Turizm Ürünü
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisinin ve plan›n›n temel kavramlar›ndan biridir. Turizm
ekonomisi, üretilen ve tüketilen bir mal ve hizmetler seti üzerine kurulmufltur. Seyahat endüstrisi,
ulaflt›rma, konaklama, yiyecek içecek ve yan hizmetler bafll›klar› alt›nda sunulan mal ve hizmetlerin
bütünüdür. Tüm bunlar›n merkezinde do¤al ve/veya kültürel zenginliklerin oluflturdu¤u bir "çekim
oda¤›" bulunmaktad›r. Di¤er sektörlerin aksine, söz konusu çekim odaklar›nda gerçeklefltirilen
rekreasyon aktiviteleri turizm ürününün temelini oluflturmaktad›r. Bir baflka deyiflle turizm ürünü
belli bir zaman dilimi içerisinde tüketilen, ikamesi veya telafisi olmayan bir "tecrübedir".
Her ürün gibi, "turizm ürünü" de bir üretim safhas›ndan geçer. Üretim sürecinin ilk aflamas› da
"tasar›md›r". Sürdürülebilirlik aç›s›ndan turizm ürününün "sat›n al›nabilir" olmas› flart›, tasar›m
aflamas›nda "pazar›n" temel belirleyici olmas›n› gerektirir.
Büyük bir oranda kiflinin alg›lamas›yla ilgili olan "kalite" kavram› da, ikamesi veya telafisi olmayan
turizm ürününün tasarlanmas› ve yönetiminde pazar tercihlerinin belirleyicili¤ini göstermektedir.
Bu do¤rultuda, sürdürülebilir turizm ürünü mümkün oldu¤u kadar esnek olmal› ve çeflitlilik
içermelidir. Bu esneklik ve çeflitlilik, çekim odaklar›n› oluflturan de¤erlerin farkl› alg›lama biçimlerine
göre sunulmal›. Bu de¤erlere zarar vermemek kayd›yla, farkl›laflt›r›lm›fl ve çeflitlendirilmifl rekreasyon
aktiviteleri, bunlar›n yan›nda sunulan kolaylaflt›r›c›, zenginlefltirici yan hizmetler ile sa¤lanabilir.
Herhangi bir var›fl noktas›n›n sahip olabilece¤i çekim odaklar› ve buralarda gerçeklefltirilen aktiviteler,
sürdürülebilir kalk›nma yönetim yaklafl›m› çerçevesinde sa¤l›kl› ve ak›lc› bir planlama ile "turizm
ürünü"ne dönüfltürülmelidir. Aksi halde çekim odaklar›n› oluflturan de¤erler zarar görür ve
sürekliliklerini yitirme tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal›rlar
Gediz Deltas› turizm ürünü yukar›daki yaklafl›mlar ve üçüncü bölümde bahsedilen prensipler
do¤rultusunda tasarlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, söz konusu üretim sürecini, pazarlama stratejisi ile
harmanlayarak gerçeklefltirmifl ve tasarlanan turizm ürününü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
taraf›ndan yay›nlanan "Turizm Ana Plan›" çerçevesinde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yay›nlanan Stratejik Plan ile paralel olarak, ‹zmir ilinin turizm ürün sepetini dengeli bir biçimde
zenginlefltirecek ifllevde konumland›rm›flt›r.

Yönetiflim Modeli
Sürdürülebilir kalk›nma yeni biny›l›n yönetim biçimidir. Kalk›nma çabalar›na yönelik karar ve
uygulamalarda belli prensiplerin uygulanmas›, özgün ve kat›l›mc› bir yönetiflim süreci gerektirir.
Turizmde sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik çabalar, temel olarak seyahat endüstrisi genelinde
veya yerel turizmin gelifltirilmesi alanlar›nda izlenmektedir.
Yerel turizmi gelifltirme ve sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik çabalar, her zaman ayn› hedefe
yönelik olmak kayd›yla, farkl› uygulay›c›lar›n farkl› ifllevleri eflgüdüm içerisinde yürüttü¤ü yerel bir
kurumsallaflma gerektirir. Söz konusu kurumsallaflma, turizm ürününün sürdürülebilir turizm ilkeleri
do¤rultusunda oluflturulmas› ve yönetimi süreçlerini kapsayan bir yönetiflim modeli ile hayata
geçer.
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Yerel turizmi gelifltirme çabalar› içerisinde farkl› ölçeklerde, benzer kriterlere göre baflar›l› ve baflar›s›z
örneklere rastlamak mümkündür. Baflar›l› olarak de¤erlendirilen örnek çabalar, temel ilkeler veya
genel bir yol haritas› olman›n d›fl›nda, bölgesel sosyoekonomik, politik ve co¤rafi farkl›l›klar sebebiyle
net bir flablon oluflturamamakta, dolay›s›yla ço¤alt›lamamaktad›r. Bu k›s›t, birçok örnekte
gözlenebilece¤i gibi "s›f›rdan bafllayarak" olmamal›d›r. Edinilen toplam tecrübelerin sa¤lad›¤›
birikimden faydalanarak, benzerliklerin azami oldu¤u, baflar›l› bir modelin modifikasyonu ve
uyarlamas› ile afl›labilir.
Bu çerçevede, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'nda, özellikle temel ilkeler ve bileflenler
aç›s›ndan faydalan›lacak modeller belirlenmifltir. Ve alan›n özgün flartlar› ve kat›l›mc›lar›n tercihleri
do¤rultusunda uyarlanm›flt›r. (Kurgulanan model, 5. bölümde detayl› olarak tarif edilmektedir.)

Stratejik Konumlama
Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt kümesi olarak bütünsel bir yaklafl›m gerektirir.
Bu do¤rultuda, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'n›n "büyük resim" olarak ifade edilebilecek
çerçevede do¤ru konumland›r›lmas› flart› yerine getirilmifltir.
Sürdürülebilir kalk›nman›n dikte etti¤i "kaynaklar›n ak›lc›" kullan›m›, günümüz flartlar›nda yetki
sahibi farkl› merciler ve ilgi sahipleri aras›nda sa¤lanmas› gereken bir eflgüdüm gerektirmektedir.
Bu ilke ile paralel olarak, Gediz Deltas› için gelifltirilen plan›n, alan›n yer ald›¤› flehir ve ülkenin resmi
idari organlar› taraf›ndan gelifltirilen kalk›nma planlar› ve stratejiler ile çeliflmemesi gerekmektedir.
Tüm çal›flmalar›n örtüflmesi ve tamamlay›c› nitelikte olmas› gerekmektedir.
Ülkemizde turizm politikalar›n›n belirlenmesi, sektörün içerisinde kabul edilen hizmetler ve bunlarla
ilgili planlama, teflvik ve desteklerin düzenlenmesi konular›ndaki en yetkili resmi idari kurum, Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanl›¤›'d›r. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan
"Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› (2007-2013)", 28 fiubat
2007 tarih ve 2007/4 say›l› Yüksek Planlama Kurulu karar›yla onaylanm›fl ve 02 Mart 2007 tarih
ve 26450 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 9. Kalk›nma Plan› çerçevesinde
tamamlanmas› öngörülen, Türk Turizminin Ana Plan› olarak yay›nlanan bu belge; ülkemizin do¤al,
kültürel, tarihi ve co¤rafi de¤erlerini koruma kullanma dengesi içinde kullanmay› öngörmektedir.
Bu do¤rultuda turizm alternatiflerini gelifltirerek ülkemizin turizmden alaca¤› pay› artt›rmay›
hedeflemektedir.
Strateji içerisinde kaynaklar noktasal olarak ele al›nmamakta, geliflim akslar› boyunca turizm
bölgeleri ve turizm kentleri oluflturacak flekilde düflünülmektedir. Sürdürülebilir turizm vizyonunun
gerektirdi¤i biçimde turizm ürününün çeflitlendirilmesi bu çerçevede geçeklefltirilecektir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Türk Turizminin Ana Plan›'nda ifade edilen (2.2) numaral›
"Vizyona yönelik ilkeler" ile tamamen örtüflmektedir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Ana Plan'da ifade edilen stratejiler ba¤lam›nda
de¤erlendirildi¤inde, alan›n co¤rafi konumu itibar› ile bakanl›kça belirlenen 8 Turizm Geliflim
Bölgesi, 7 tematik Turizm Geliflim Koridoru veya 10 yeni turizm kenti içerisinde yer almamaktad›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Türk Turizmi Ana Plan› ile öncelikle üç noktada örtüflmektedir;
(3.10) numaral› "Kentsel Ölçekte Markalaflma Stratejisi", (3.11) numaral› "Turizm Çeflitlendirilmesi
Stratejisi", ve (3.4) numaral› "‹ç Turizm Stratejisi".
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Kentsel Ölçekte Markalaflma Stratejisi hedefleri çerçevesinde ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Antalya'da
"fiehir Turizmi Projesi" bafllat›lmas› önerilmektedir.
Turizm Çeflitlendirilmesi Stratejisi, alternatif turizm çeflitlerinin gelifltirilmesini öngörmektedir. Do¤a
amaçl› turizmin altyap› ve çevre düzenlemelerinin yap›laca¤› ve ça¤dafl teknolojiyle desteklenece¤i
ifade edilmektedir.
‹ç Turizm Stratejisi, toplumun farkl› kesimlerine uygun kalite ve fiyatta turizm ürünü alternatiflerinin
sunulmas›n› öngörmektedir. Bu do¤rultuda tüm bölgelerde alternatif turizmin gelifltirilmesini
önemsemektedir. Alternatif ürünlerin tan›t›m ve pazarlamas›n›n yap›lmas› için kamu, özel sektör
ve STK'ler aras›nda eflgüdümün sa¤lanmas› gerekli bulunmaktad›r.
Böylece hem iç turizm gelirlerinin artt›r›lmas›, hem de kaynak ve de¤erlerimizin korunmas›
hedeflenmektedir.
Yukar›da ifade edilen noktalar›n yan› s›ra, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Türk Turizmi
Ana Plan› ile (3.6) numaral› "Ulafl›m ve Altyap›n›n Güçlendirilmesi", (3.7) numaral› "Tan›t›m ve
Pazarlama", (3.8) numaral› "E¤itim", ve (3.9) numaral› "Hizmet Kalitesi" strateji ve hedeflerinde de
örtüflmekte ve tamamlay›c› bir rol oynamaktad›r.
Ülkemizde korunan do¤al alanlar, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n yetki alan›ndad›r. ‹zmir Kufl
Cenneti, 30 Ocak 2001 tarih ve 24656 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren "Sulak
Alanlar›n Korunmas› Yönetmeli¤i" kapsam›ndad›r. T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› taraf›ndan "‹zmir
‹li Durum Raporu" yay›nlanm›flt›r. Bunun yan›nda, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› Do¤a Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ü Do¤a Koruma Dairesi Baflkanl›¤› Sulak Alanlar fiube Müdürlü¤ü
taraf›ndan "Sulak Alanlarda Yönetim Planlamas› Rehberi" yay›mlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, "‹zmir ‹li Durum Raporu'nda" yer alan (G.6.) numaral›
"Turizm ve Çevre ‹liflkisi", (T.3.) numaral› "Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin Tafl›ma
Kapasitesini Aflmayacak Biçimde Planlanmas›", (T.5.) numaral› "Çevreye Duyarl› Arazi Kullan›m
Planlamas›" içerisinde belirtilen ilkeler, hassasiyetler ve yönlendirmeler do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, "Sulak Alanlarda Yönetim Planlamas› Rehberi"nde yer
alan 166 numaral› "Ziyaretçiler, Turizm ve Rekreasyon için Planlama" içerisinde ifade edilen ilkeler
ile de örtüflmekte ve çeliflmemektedir.
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Türkiye'nin taraf oldu¤u uluslararas› BERN ve RAMSAR sözleflmeleri
konular›nda da yetkili idari kurumdur. Gediz Deltas› ‹zmir Kufl Cenneti, 1998 y›l›nda, Türkiye'nin
17 May›s 1994'te resmen taraf oldu¤u RAMSAR Sözleflmesi kapsam›na al›nm›flt›r. T.C. Çevre ve
Orman Bakanl›¤› taraf›ndan "Ramsar Alanlar› ve Di¤er Sulak Alanlar için Yönetim Planlamas› Yeni
Rehberi" yay›mlanm›flt›r.
Bern Sözleflmesi kapsam›nda bafllat›lan ve Avrupa Birli¤i korunan alanlar a¤›n› oluflturmaya yönelik
"Natura 2000" projesine entegrasyonu hedefleyen ve "Zümrüt A¤›" olarak adland›r›lan çal›flmalar
da T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤› önderli¤inde yürütülmektedir.
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Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, "Ramsar Alanlar› ve Di¤er Sulak Alanlar için Yönetim
Planlamas› Yeni Rehberi" içerisinde yer alan (I.2.) ve (I.4.) numaral› maddelerde ifade edilen ilke
ve yönlendirmeler ile uyum içerisindedir. Sözleflmenin (3.) maddesi olan "ak›lc› kullan›m" ilkesinin
uygulanmas›n› sa¤lamaktad›r. "Natura 2000" projesinin Türkiye'deki çal›flma alanlar›ndan birinde
gerçekleflen bir emsal olarak Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, Natura 2000 projesinin
Türkiye'deki yans›mas› olan "Zümrüt A¤›" proje ana hedeflerinin tümüyle örtüflmekte ve etkinlefltirici
bir rol oynamaktad›r.
Ülke genelinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ve T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n ard›ndan,
bölge özelinde bu çal›flmay› ilgilendiren resmi idari kurum ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'dir. ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yay›nlanan "‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006 - 2017 Stratejik
Plan›" aç›klanan vizyon ve misyon çerçevesinde bir "Durum Analizi" yapman›n yan› s›ra, belirlenen
stratejik alanlarda amaç, hedef, proje ve faaliyetleri kapsaml› bir flekilde aç›klamaktad›r.
Türkiye'nin en önemli illerinden biri olarak ‹zmir için turizmin ve Gediz Deltas›'n›n önemi "‹zmir
Büyükflehir Belediyesi 2006 - 2017 Stratejik Plan›" içerisinde "‹zmir ‹linin Sosyoekonomik ve Co¤rafi
Durumu" adl› bölümde (4.1.1.) ve (4.9.) numaral› maddelerde aç›kça görülmektedir. Gediz Deltas›
Sürdürülebilir Turizm Plan›, "‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006 - 2017 Stratejik Plan›'nda" aç›klanan
13 stratejik alandan 7 tanesi ile örtüflmekte olup bu alanlar için belirtilen amaç ve hedeflerle uyum
içindedir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'n›n, "‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006 - 2017 Stratejik
Plan›" ile do¤rudan örtüfltü¤ü ve burada belirtilen amaçlara katk› sa¤lad›¤› noktalar; (7.2) numaral›
"Çevre Koruma ve Çevre Sa¤l›¤›" alan›nda belirtilen (1) numaral› stratejik amaç, (7.3) numaral›
"‹mar / Kentsel Koruma ve Tasar›m" alan›nda belirtilen (1) ve (2) numaralar› stratejik amaçlar, (7.7)
numaral› "Kültür, E¤itim, Spor, Sosyal Hizmetler ve Halkla ‹liflkiler" alan›nda belirtilen (1) numaral›
stratejik amaç, (7.8) numaral› "Turizm, Fuarc›l›k ve D›fl ‹liflkiler" alan›nda belirtilen stratejik amaç
ve bunun kapsam›nda belirtilen (1) ve (2) numaral› hedefler, (7.11) numaral› "Yeflil Alanlar,
Rekreasyon Alanlar›, Parklar" alan›nda belirtilen stratejik amaç ve bunun kapsam›nda belirtilen (1)
ve (2) numaral› hedefler olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Bunlara ek olarak Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›, "‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006 2017 Stratejik Plan›" içerisinde belirlenmifl olan (7.1) numaral› "Yönetim" ve (7.11) numaral› "Bilgi
ve ‹letiflim Teknolojileri" stratejik alanlar› ile uyum içerisinde ve bunlar kapsam›nda ifade edilen
stratejik amaçlara ifllevsel olarak katk› sa¤layacak niteliktedir.
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GED‹Z DELTASI SÜRDÜRÜLEB‹L‹R TUR‹ZM (YÖNET‹fi‹M) MODEL‹
Temel olarak "yönetiflim", küreselleflme ve uluslararas› entegrasyon ile geliflen ve de¤iflen yönetim
anlay›fl›d›r. Özellikle 2004 y›l›nda Birleflmifl Milletler Kamu Yönetimi Uzman Komitesi toplant›s›nda
somutlaflan bu anlay›fl, kat›l›mc› ve paylafl›mc› bir süreç gerektirmektedir.
Klasik olarak turizm geliflim modelleri ve yönetim flemalar› birbirinden ayr› tarif edilir. "Sürdürülebilir
turizmin" bir yönetim biçimi olmas› ve bunun gerektirdi¤i bütünsellik, turizm geliflim sürecinin
kurgulanmas› ve uygulanmas›n› bir arada tarif eden bir yönetiflim modeli gerektirmektedir.
(Bknz 4. Bölüm)
Yerel turizmi gelifltirme ve sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na yönelik çabalar, ortak bir ana hedefe
yönelik olmak kayd›yla, eflgüdüm içerisinde ve ba¤›ms›z yürütülen bir ifllevler bütünü olarak ortaya
ç›kar.
Ortak hedefin belirleyicili¤inin korunmas› ve farkl› uygulay›c›lar›n, uygulamalar›n aras›ndaki eflgüdüm
kurulmas› yerel bir kurumsallaflma ile sa¤lanabilir. Söz konusu kurumsallaflma, turizm ürününün
sürdürülebilir turizm ilkeleri do¤rultusunda oluflturulmas› ve yönetimi süreçlerini kapsayan bir
yönetiflim modeli ile hayata geçer.
Küçük ada devletleri gibi ba¤›ms›z var›fl noktalar› da dahil olmak üzere, yerel turizmde sürdürülebilirli¤in
sa¤lanmas›na yönelik çabalar aras›nda baflar›l› ve baflar›s›z örneklere rastlanmaktad›r. Baflar›l› olarak
de¤erlendirilen örnek çabalar; temel ilkeler veya genel bir yol haritas› sa¤lamaktad›r. Bunun d›fl›nda
bölgesel sosyoekonomik, politik ve co¤rafi farkl›l›klar sebebiyle net ve/veya tekrarlanabilir bir
prosedür tarif edememektedir. Birçok örnekte gözlenebilece¤i gibi, genellikle tek bir çekim oda¤›n›n
korunmas› anafikri etraf›nda flekillenen "yeni" bir model üretilmesi sa¤l›kl› de¤ildir. ‹zlenmesi gereken
yol edinilen toplam tecrübelerin sa¤lad›¤› birikimden faydalanarak, benzerliklerin azami oldu¤u,
baflar›l› bir modelin modifikasyonu ve uyarlanmas›d›r.
Bu çal›flmada uluslararas› ve/veya yerel kurumlar taraf›ndan, turizmde sürdürülebilirli¤in sa¤lanmas›na
katk› olarak bir k›sm› genel, bir k›sm› belli bir var›fl noktas› özelinde haz›rlanan farkl› inisiyatifler
incelenmifltir. Bu inisiyatifler fiekil 1'de özetlenmifltir.
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‹N‹S‹YAT‹F

HAZIRLAYAN
KURUM

KULLANICI

KULLANIM
ALANI

‹ÇER‹K

TAR‹H

Akdeniz'de Sorumlu Turizm

WWF Internatinoal

WWF International

Akdeniz Var›fl
Noktalar›

• ‹lkeler
• Uygulama Rehberi

1999

Avrupa Konseyi Tavsiyeleri

Avrupa Konseyi

41 Üye Ülke

Avrupa var›fl
Noktalar›

• Tavsiyeler
• ‹lkeler ve Rehber

1993

Avrupa Korunan Alanlarda
Sürdürülebilir Turizm
Yönetmeli¤i

Avrupa Birli¤i
Çevre Genel Müdürlü¤ü

Avrupa Milli Parklar
ve Korunan Alanlar
Federasyonu EUROPARC

Milli Parklar ve
Korunan Alanlar

• Tüzük
• ‹lkeler
• Strateji ve Eylem
Plan› Yöntemi
• De¤erlendirme Rehberi
• Örnek Çal›flmalar

1999

Biyoçeflitlilik ve
Turizm Konvansiyonu

Biyoçeflitlilik Konvansiyonu
Sekreteryas›

Taraflar

Küresel

• Uluslararas› Anlaflma
Maddeleri
• ‹lkeler
• Tavsiyeler

1997

Dünya Sürdürülebilir
Turizm Tüzü¤ü

BM Dünya Turizm Örgütü,
BM Çevre Program›,
UNESCO Avrupa Komisyonu

Genel

Küresel

• Deklarasyon
• ‹lkeler ve Kriterler

1995

Geliflmekte Olan Küçük
Ada Devletlerinde
Sürdürülebilir Turizm

BM Dünya Turizm Örgütü ,
BM Çevre Program›

Genel

Küçük Ada
Devletleri ve
Di¤er Adalar

• Tavsiyeler
• Temel Konular
• Örnek Çal›flmalar

1998

Gökkufla¤› Modeli

Avrupa Komisyonu
Portekiz Hükümeti

Portekiz Hükümeti

Peneda Geres
Milli Park›

• Model

-

K›rsal Var›fl Noktalar›nda
Entegre Kalite Yönetimi

Avrupa Birli¤i Giriflimler
Genel Müdürlü¤ü

Avrupa Birli¤i
Üye Ülkeler

K›rsal Turizm
Var›fl Noktalar›

• Tavsiyeler
• Uygulama Esaslar›
• 15 Örnek Çal›flma

1999

Küresel Ahlak ‹lkeleri

BM Dünya Turizm Örgütü

Genel

Küresel

• ‹lkeler

1999

Mavi Plan

BM Çevre Program› Akdeniz
Hareket Plan› Akdeniz
Sürdürülebilir Kalk›nma

Barselona Sözleflmesi
Taraflar›

Akdeniz
Var›fl Noktalar›

• Tavsiyeler
• Öneriler

1999

Milli Parklar ve Korunan
Alanlar›n Turizm için
Gelifltirilmesi

BM Dünya turizm Örgütü,
BM Çevre Program›, IUCN

Genel

Milli Parklar ve
Korunan Alanlar

• Önemli Konular
• Avc›l›k
• Yorumlama Rehberleri
• E¤itim

1992

Montana Modeli

ABD Montana Eyaleti
Montana Eyalet Üniversitesi

ABD Montana
Eyaleti

Yerel Turizm
Gelifltirme

• Model

1998

PAN Parklar

WWF International

PAN Paklar

Milli Parklar ve
Korunan Alanlar

• ‹lkeler
• Kriterler

1997

Sürdürülebilir Tasar›m
Rehberi

ABD Milli Parklar Dairesi

ABD Milli Parklar

Milli Parklar ve
Korunan Alanlar

• ‹lkeler
• Hedefler
• Tasar›m Rehberi

1995

Sürdürülebilir Turizm için
Tur Operatörleri ‹nisiyatifi

BM Çevre Program›
Tur Operatörleri ‹nisiyatifi

Tur Operatörleri
‹nisiyatifi Üyeleri

Turizm
Operasyonlar›

• Ba¤l›l›k ‹fadesi
• ‹lkeler
• Programlar

2000

Turizm Ekoturizm ve
Korunan Alanlar

Uluslararas› Çevre Örgütleri
Federasyonu IUCN

Genel

Milli Parklar ve
Korunan Alanlar

• Önemli Konular
• ‹zleme De¤erlendirme
Yönetim Teknikleri

1996

fiekil 1. Sürdürülebilir Turizm ‹nisiyatifleri
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fiekil 1'de özetlenen inisiyatifler, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan›'nda, ortak bileflenler
aç›s›ndan de¤erlendirilmifl ve özgün modelin kurgulanmas› bu de¤erlendirme sonucunda seçilen
modeller üzerinden gerçeklefltirilmifltir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 3. bölümde belirtilen "Sürdürülebilir Turizm ‹lkeleri"
do¤rultusunda ve 4. bölümde tarif edilen strateji çerçevesinde; ortak ilkeler ba¤lam›nda "Gökkufla¤›
Modeli", strateji ve eylem plan› süreçleri ba¤lam›nda "Avrupa Sürdürülebilir Turizm Yönetmeli¤i"
ve yerel sürdürülebilir turizm gelifltirme süreçlerindeki ortak bileflenler ba¤lam›nda "Montana
Modeli" ve son olarak turizm ürününün sürdürülebilir tasar›m› ba¤lam›nda "Sürdürülebilir Tasar›m
Rehberi", Gediz Deltas› özgün yönetiflim modelinin kurgulanmas›nda faydalan›lan inisiyatifleri
oluflturmaktad›r.
"Gökkufla¤› Modeli", Portekiz'de "Peneda Geres Milli P"ark› özelinde, INTERREG kapsam›nda, Avrupa
Komisyonu taraf›ndan haz›rlat›lan bir çal›flmada tan›t›lmaktad›r. Model, uzun dönemde yerel
ekonomik kalk›nma konusuna yerel halk›n kontrol ve yönlendirmesinin entegre edilmesini savunan
"Yerel Halka Dayanan ‹flletmeler" olgusuna dayanmaktad›r. fiekil 2'de temel olarak ifade edilen
"Gökkufla¤› Modeli"ne dayanarak korunan alanda sürdürülebilirlik ba¤lam›nda, turizmin etkin rol
oynad›¤› bir alt model gelifltirilmifltir (fiekil 3). Gökkufla¤› modeli, her ne kadar sürdürülebilirli¤in
çevre korumaya indirgendi¤i anlay›fltan tam olarak kopamay›p kaynak konusundaki klasik hatal›
varsay›mlar› yeniden üretse de, korunan alanlara haiz bölgelerde yerel birikimlerin yerel ekonomik
kalk›nma konusuna entegrasyonu üzerinde kurulmas› ve pazar bileflenini içermektedir. Bu bileflen,
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ile örtüflmekte oldu¤undan, Gediz Deltas› özgün
modelinin kurgulanmas›nda modelden faydalan›lm›flt›r.
"Avrupa Sürdürülebilir Turizm Yönetmeli¤i" Avrupa Birli¤i Çevre Genel Müdürlü¤ü taraf›nda LIFE
projesi kapsam›nda oluflturulan ve "Avrupa Milli Park ve Do¤al Parklar Federasyonu - EUROPARC"
taraf›ndan uygulamaya konan bir çal›flmad›r. Gökkufla¤› modelinde oldu¤u gibi çevre koruma
misyonunun sürdürülebilirli¤i gölgeledi¤i bu yönetmelik, strateji ve eylem plan› tariflerinde;
• Sosyal, ekonomik ve çevre k›s›tlar›n›n teflhisini,
• Resmi idari organlar ve yerel halk›n kat›l›m›n›n sa¤lanmas›n›,
• Temel kalk›nma hedefleri çerçevesinde, etkin de¤erlendirme mekanizmalar›n› içeren bir eylem
plan› haz›rlanmas›n›,
öngördü¤ü için Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Stratejisi'yle örtüflmektedir. Bu ba¤lamda
Gediz Deltas› özgün modelinin kurgulanmas›nda yönetmelikten faydalan›lm›flt›r.

KORUMA

YEREL
EKONOM‹

YEREL
HALK

fiekil 2. Gökkufla¤› modeli
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DO⁄AL VE
KÜLTÜREL

YORUMLAMA

TUR‹ZM

ALTYAPI
‹ST‹HDAM
DEMOGRAF‹

TARIM

fiekil 3. Gökkufla¤› alt modeli

"Montana Modeli", Birleflmifl Milletler Sürdürülebilir Kalk›nma Komisyonu'nun "Denizler ve Turizm"
konulu 11. oturumunda uluslararas› platformda tan›t›lm›flt›r (fiekil 4). Turizmin ön planda oldu¤u
yerel sürdürülebilir kalk›nma çabalar› aras›nda en sa¤l›kl› modellerden biri olarak öne ç›kmakta ve
geçerlili¤ini korumaktad›r. Amerika Birleflik Devletleri Montana Eyaleti ile Montana Eyalet Üniversitesi
taraf›ndan gelifltirilip uygulanm›flt›r. Özellikle ender rastlanan bir flekilde çekim oda¤› olgusunun
do¤ru bir flekilde modele entegrasyonu ve ak›fl flemas›ndaki gerçekçilik ile Gediz Deltas› Sürdürülebilir
Turizm Stratejisi ile ortak bileflenler ba¤lam›nda en çok örtüflen model konumundad›r. Bu do¤rultuda
Gediz Deltas› özgün modelinin oluflturulmas›nda temel olarak faydalan›lan uluslararas› - yerel
örnektir.

Çekim
ve Tesis

Vatandafl
Tepki

Komite
Oluflturma

Vizyon ve
hedef
belirleme

Turizm
Pazarlama

Proje
BelirlemeÖneriler

Proje
kapsam›

Etki
Analizi

Vatandafl
Tepki
fiekil 4. Montana modeli

"Sürdürülebilir Tasar›m Rehberi", Amerika Birleflik Devletleri Milli Parklar Dairesi taraf›ndan yay›mlanan
rehber, "Sürdürülebilir Turizm Gelifltirme" konusunda her ne kadar klasik çevre koruma duygusall›¤›n›
gösterse de, rehberin içerisinde yer alan ekosistem uyumu, ayr›cal›k yaratma ve ifllev kayg›lar›n›
tafl›maktad›r. Bunlarla birlikte basite indirgeme, asgari maliyet ve efor ile genifllemenin sa¤lanmas›
gibi tasar›m özelindeki pratik katk›lar› ile Gediz Deltas› özgün modelinde faydalan›lan bir inisiyatiftir.
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Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm (Yönetiflim) Modeli
Bu model 3. ve 4. bölümlerde verilen bilgiler ve belirtilen ilkeler do¤rultusunda, öncelikle ulusal
ve yerel resmi idareler taraf›ndan aç›klanm›fl strateji ve planlar ile çeliflmeyen niteliktedir. Aksine
bunlara katk› sa¤layacak flekilde örtüflen ve tamamlay›c› bir iflleve sahiptir. fiekil 1'de gösterilen
temel veya baflar›l› uluslararas› inisiyatiflerden faydalan›lm›flt›r. Buna göre sürdürülebilirli¤in
gerektirdi¤i yaklafl›m çerçevesinde kat›l›mc› ve paylafl›mc› bir süreç sonunda, ayn› kat›l›m ve paylafl›m
olgusunun süreklili¤i ile garanti alt›na al›nacak flekilde oluflturulmufltur. Model fiekil 5'te
gösterilmektedir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Yönetiflim Modeli, her biri "süreç" olarak alg›lanan ve tarif edilen
iki ana bileflenden oluflmaktad›r;
• Bir kalk›nma arac› olarak Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir turizm gelifltirmek üzere tasarlanarak
uygulamaya konacak olan aktiviteler bütünü ile ilgili süreç.
• Gediz Deltas›'nda kalk›nma vizyonu çerçevesinde, tüm bu aktivitelerin yönetimi ile ilgili olarak,
ilgi sahibi paydafllar›n organize olma biçimini gösteren yönetsel süreç.
fiekilde de görülebildi¤i gibi, temel bileflen iki süreç ve bunlar›n alt bileflenleri aras›ndaki etkileflim
modele dinamizm katmakta ve gereken süreklili¤i sa¤lamaktad›r.
Temel ekonomik faaliyetlere ek olarak Gediz Deltas›'nda sürdürülebilir turizm gelifltirmek amac›yla
tasarlanarak uygulanacak aktivitelerin tümü, Gediz Deltas›'n›n "turizm ürünü" olarak ortaya ç›kan
süreçtir.
fiekil 5'te görüldü¤ü gibi bu süreç, temel bileflen niteli¤iyle, yine her biri bir süreç olarak tan›mlanan
ve ifade edilen belli alt bileflenlerden oluflmaktad›r. Turizm ürünü temel bilefleni;
• Çekim odaklar›n›n tan›mlanmas›,
• Söz konusu çekim odaklar› merkezinde gerçekleflecek rekreasyonel ve sosyal tüm aktivitelerin
belirlenmesi
• Aktiviteleri kolaylaflt›r›c› ve zenginlefltirici her türlü mal ve hizmetin,
- Tasarlanmas›,
- Uygulamaya konarak hayata geçirilmesi,
- Pazarlanmas› süreçleri,
• Süreçlerin tüm aflamalar›nda devrede olan "izleme ve de¤erlendirme" bilefleni ile sürekli k›l›narak
ortaya ç›kmaktad›r.
Tüm bu alt bileflenler, "turizm ürünü" temel bilefleni ile di¤er temel bileflen olarak tarif edilen
"yönetsel süreç" aras›ndaki etkileflim sonucunda somutlaflmaktad›r.
Modelde ifade edilen di¤er temel bileflen, turizm ürünü bilefleni ile ilgili tüm süreçlerin yönetimi
ile ilgili olarak ilgi sahibi tüm paydafllar taraf›ndan kurgulanan "yönetsel süreç"tir.
Bu süreç modelde de görülebildi¤i gibi etkin bir organize olma biçimidir.
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Yönetsel süreç bilefleni, "yönetiflim birimleri" ve "yönetiflim araçlar›" olmak üzere iki alt bileflen
grubundan oluflmaktad›r:
• Yönetiflim Birimleri
- Temel yönlendirici odak olarak "çal›flma grubu",
- Özellikle strateji ve tasar›m bileflenleridir. Ancak bunlarla s›n›rl› kalmayacak flekilde, kat›l›m ve
sorumluluk paylafl›m›n› sa¤layan odak olarak "dan›flma grubu",
- Süreçler özelinde oluflturulan "komite"ler,
- Süreçler özelinde oluflturulan kooperatif, birlik, ve/veya di¤er iktisadi iflletme biçimleri veya
dernekler.
• Yönetiflim Araçlar›
- Süreçler özelinde gerekti¤inde kurgulanan çal›fltaylar,
- Süreçler özelinde gerekti¤inde düzenlenecek seminerler,
- Süreçler özelinde organize edilecek ziyaretler/a¤›rlamalar.
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GED‹Z DELTASI TUR‹ZM ÜRÜNÜ
Bu plan, Gediz Deltas› Yönetim Plan›'nda belirtilen hedefler do¤rultusunda, temel olarak sürdürülebilir
kalk›nman›n sa¤lanmas›na yöneliktir. Buna göre alanda, temel ekonomik faaliyetlere paralel olarak
sürdürülebilir turizmin gelifltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Turizm ürünü, bu do¤rultuda haz›rlanan
plan›n temel bileflenlerinden biridir.
Gediz Deltas› turizm ürünü, 3. ve 4. bölümlerde ifade edilen anlay›fl ve ilkeler do¤rultusunda
oluflmaktad›r. 5. bölümünde tarif edilen özgün bir modele dayanmaktad›r.
5. bölümde tarif edilen yönetiflim modelinde de ifade edildi¤i gibi plan› oluflturan bileflenler birer
"süreç" olarak alg›lanmakta ve tarif edilmektedir. Ayn› çerçevede, Gediz Deltas› turizm ürünü de
eflgüdüm içerisinde farkl› ifllevlere sahip bir süreçler bütünü olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Sürdürülebilir kalk›nman›n bir alt kümesi olarak sürdürülebilir turizm yönetim biçiminin gerektirdi¤i
üzere, Gediz Deltas› turizm ürünü de bilimsel ve temel ilkeler çerçevesinde ilgi sahibi paydafllar›n
görüfl ve kayg›lar› do¤rultusunda flekillenmifltir.
Sürdürülebilirli¤in gerektirdi¤i bütünsellik içerisinde, Gediz Deltas› turizm ürünü, ulusal düzeyde
T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan "Turizm Ana Plan›" ve yerel ölçekte ‹zmir
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yay›nlanan "2006 - 2017 Stratejik Plan›" ile uyumlu, söz konusu
belgeler ile çeliflmeyen ve örtüflen bir biçimde tamamlay›c› bir nitelikte flekillenmifltir. Bu do¤rultuda
Gediz Deltas› turizm ürünü, mevcut bir var›fl noktas› olarak ‹zmir ilinin turizm ürünü içerisinde
de¤erlendirilerek bunu çeflitlendirmektedir.
Gediz Deltas› turizm ürünü yap›sal ba¤lamda, modüler olarak birbirini tamamlayan, ancak birbirinden
ba¤›ms›z olarak da üretilip tüketilebilen, çekim odaklar› ve çekim odaklar› merkezli rekreasyonel
ve sosyal aktiviteler ile bunlar› kolaylaflt›rmaya yönelik mal ve hizmetlerin sunumundan oluflan bir
ürün sepetidir. Bu sepette ürünlerin merkezini oluflturan çekim odaklar›, yerine göre mevcut çekim
odaklar›n›n yeniden tasarlanmas›, yerine göre yeni çekim odaklar› kurgulamak suretiyle
flekillendirilmifltir.
3. bölümde de belirtildi¤i gibi turizm ürününün "sat›labilir" olmas› flart›, tasar›m sürecinde pazarlama
bilefleninin de göz önüne al›nmas›n› gerektirmektedir. Bu do¤rultuda, Gediz Deltas› turizm ürünü
bileflenlerinin kurgulanmas›nda, ayn› plan›n 7. bölümünde de belirtildi¤i gibi temel hedef kitle
önem tafl›maktad›r. Hedef kitle olarak baflta yüksek okul mezunu, e¤itimli kesim olacak flekilde,
‹zmir halk› seçilmifltir.

GD Turizm ürünleri tablosu
ANA ÜRÜN
‹ZM‹R KUfi CENNET‹
DESTEK ÜRÜNLER

YAN AKT‹V‹TELER

Sasal› Do¤al Yaflam Park›

Gediz Y›ll›¤›

A¤›rlama Merkezi

Tuz Üretim Alan› Gezisi

Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi

Rehberler Odas› Ortakl›¤›

Gediz Bahçeleri

Çocuk Çevre E¤itimleri

Mand›ra

Prehistorik Yerleflke Canland›rmalar›

Yerel Ürünler

Jeolojik Tarih Vurgusu

Sasal› Kufl Müzesi
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Gediz Deltas› turizm ürün sepeti iki ana bileflenden oluflmaktad›r. Gediz Deltas›'n›n temel turizm
ürünü olarak ‹zmir Kufl Cenneti ve alan içerisinde kurgulanan "destek ürün sepeti".
Ürün Tipi Ürün Ad›

TEMEL
ÜRÜN

1.‹zmir Kufl Cenneti

Hedef Kitlesi

Uygulama Araçlar›

• Kufl gözlemcileri:
Yabanc› ülke vatandafllar›
Türk vatandafllar›
Araflt›rmac›lar
• ‹zmir ve Manisa'da ikamet eden:
Do¤a merakl›lar›
Do¤a sevenler
Rekreasyon talebinde bulunanlar
(Destek ürünler ile ortak)
• Kruvaziyer ziyaretçileri
• Tur operatörleri ve turist rehberleri

• Ürün tasar›m›: Farkl› kitleleri çekme
do¤rultusunda belirlenen kufl türleri
üzerinde pazarlama çal›flmalar›
• Fiyat politikas› ve
üyelik/destekçi politikalar›
• Özendirici uygulamalar
(Ziyaretçi/destekçi s›n›flamas›na göre
hediyeler, ulafl›m kolayl›klar›,
ürün sepeti iskontolar›)
• Destek ürünler ve hediyelik eflyalar
• Bas›l› materyaller
(afifller, broflürler, tan›t›m dosyalar›)
• Tan›t›m toplant›lar›
• ‹nternet sitesi

• ‹zmir'de ikamet edenlerin rekreasyon talebi:
Üniversite mezunlar›
Hayvanat bahçesi ziyaretçileri
1. Sasal› Do¤al Yaflam Park›
Yak›n mesafe yo¤un yerleflim bölgeleri sakinleri
DESTEK
2. Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi
Yak›n mesafede yaflayan çocuklu aileler
ÜRÜNLER 3. Sulak Alan Uygulama ve
Do¤a Sevenler
E¤itim Merkezi
• Manisa'da ikamet edenlerin rekreasyon talebi:
4. Gediz Bahçeleri
Üniversite mezunlar›
5. Mand›ra
Hayvanat bahçesi ziyaretçileri
6. Seyrek Sucu¤u
Do¤a sevenler
7. Gediz Ablalar›
• Kufl cenneti ziyaretçileri
8. Yerel Ürünler
• Tur operatörleri ve turist rehberleri
9. Sasal› (Kufl) Müzesi
• G›da ürünleri ve yerel ürünler pazarlamac›lar›

•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün tasar›m›
Fiyat politikas›
Reklam
Tan›t›m arac›
Ulafl›m kolayl›klar›
Kombine ürünler
Hediyelik eflyalar
Bas›l› malzemeler
(Afifller, broflürler, tan›t›m dosyalar›)
• ‹nternet sitesi
• Tan›t›m aktiviteleri
(Al›flverifl merkezleri, seçilmifl parklar
ve oyun alanlar›)

1. TEMEL ÜRÜN
1.1 ‹zmir Kufl Cenneti
‹zmir Kufl Cenneti, en basit haliyle mevcut bir turizm ürününün ve/veya çekim oda¤›n›n, yeniden
tasarlanmas› ve ürünlefltirilmesi ile Gediz Deltas› turizm ürünü sepetindeki yerini almaktad›r.

Melih Özbek

KAfiIKÇI

‹zmir Kufl Cenneti, Gediz Deltas› içerisinde 8000 hektarl›k bir alan› kapsayan genifl bir k›y› sulak
alan›d›r. Farkl› habitatlar› bar›nd›ran bu alanda iki yüzün üzerinde kufl türü ve önemli tuzcul bitki
türleri bulunmaktad›r. Bildi¤imiz kadar›yla 19. yüzy›l›n sonlar›ndan beri ziyaretçi çeken ‹zmir Kufl
Cenneti bugün bir yandan uluslararas› sözleflmelerle de garanti alt›na al›nm›fl korunan bir do¤a
alan›, di¤er yandan alanda bulunan antik yerleflim yerleri sebebiyle arkeolojik sit alan› statülerini
tafl›maktad›r. Dünyada birçok var›fl noktas›, bu özelliklerin yar›s›na bile sahip olmad›¤› halde bir
çekim oda¤› olarak kabul edilmekte ve kimi zaman cazip bir turizm ürünü olarak da pazarda yer
edinmifl durumdad›r.
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Çekim oda¤› olarak ‹zmir Kufl Cenneti'nin ürünlefltirilmesi "korunan alan" niteli¤i sebebiyle son
derece hassas bir süreçtir. Seyahat endüstrisinin temel handikab› olarak kabul edilen, "ürünü
oluflturan kaynaklar›n irrasyonel kullan›m›", korunan do¤al alanlarda özellikle ön plana ç›kmaktad›r.
Sürdürülebilirlik çerçevesinde aranacak olan "koruma kullanma dengesi" en kritik nokta olarak
ortaya ç›kmaktad›r.

Ömer Döndüren

Sahip oldu¤u "do¤al ve kültürel'' hazine ba¤lam›nda ‹zmir Kufl Cenneti, özellikle alana ismini veren
kufllar merkezinde bir çekim oda¤›d›r. ‹deal flartlarda, alanda kufl gözlemine yönelik aktivitelerin
ve bunlar› kolaylaflt›racak ve zenginlefltirecek birkaç mal ve hizmetin tasarlanarak sunulmas›, turizm
ürünü olarak özellikle korunan alan ba¤lam›nda yeterlidir.
"Teknik'' olarak bak›ld›¤›nda, ‹zmir Kufl Cenneti'nin turizm ürünü; rekreasyonel ve/veya bilimsel
kufl gözlemi aktiviteleri için gereken rotalar, yürüyüfl yollar›, seyir teraslar›, gözlem kuleleri ve
benzeri düzenleyici unsurlar› en basit halleriyle çözümleyerek yine en basit halleriyle yiyecek-içecek,
sa¤l›k, bilgilendirme, hediyelik eflya, benzeri mal ve hizmetlerin sunulmas›n› sa¤layarak oluflturulabilir.
Söz konusu ürünün pazarlamas› da çekim oda¤›n›n oldukça k›s›tl› etki alan› için yeterli olacak
flekilde basit ve klasik yöntemler ile çözümlenebilir. Ancak, ne ideal flartlardan ne de klasik biçimlerin
arzulanan ifllevleri yerine getirmesinden bahsetmek mümkündür.
Gerçekçi bir bak›fl aç›s›yla sözü edilen klasik biçimler, günümüzde en ideal sosyoekonomik flartlara
sahip bölgelerde bile (birkaç istisna d›fl›nda), koruma ifllevini yerine getirmek için gereken asgari
finansal kayna¤›, gereken süreklilikte sa¤layamamaktad›r. Böylece koruma faaliyeti direkt olarak
etkinli¤ini yitirebilmekte ve korunan alan tehdit alt›na girmektedir. Bu s›k›nt›lar birebir ölçekte ‹zmir
Kufl Cenneti için de geçerlidir.

Tamer Zeybek
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Korunan alan› daraltmak, sosyal aktiviteleri artt›rarak belli alanlarda ziyaret ve aktiviteleri
yo¤unlaflt›rmak, kontrolsüz özellefltirme ile k›sa vadede finans girdisi sa¤lamak gibi yöntemler
özellikle sulak alanlar söz konusu oldu¤unda, çözüm üretememektedir. Bu yöntemler, sürdürülebilir
kalk›nma kavram›nda bahsedilen "kabul edilebilir de¤iflim s›n›rlar›" ba¤lam›nda yerel halk›n onay›
ile uygulanm›fl olsa bile genellikle bu seçim için gereken "bilgilendirilmifl mutabakat/onay" ö¤esinden
yoksundur.
Problem, denklemde farkl› bileflenlerin rahatlat›lmas› ile çözülebilir. ‹zmir Kufl Cenneti özelinde de
ifade edildi¤i gibi, çekim oda¤› özellikle kufllar merkezinde ortaya ç›kmakta ve bunun oldukça k›s›tl›
bir etki alan› bulunmaktad›r. Bir baflka deyiflle, benzer ürünlerin de var oldu¤u pazarda, rekreasyonel
ve/veya bilimsel amaçlarla kufl gözlemcili¤i aktivitelerine kat›lan kitle ve bu kitlenin ekonomik
imkânlar› k›s›tl›d›r.

Ömer Döndüren

Bu noktada, ‹zmir Kufl Cenneti için gelifltirilen strateji, "çekim oda¤›n›n etki alan›n› geniflletmek"
olarak ortaya ç›km›flt›r. Söz konusu strateji, çekim oda¤›n›n etki alan› d›fl›nda kalan kitleler için
çekim oda¤›n›n farkl› yorumlanmas› ile mümkün olacakt›r.
Çekim oda¤›n›n farkl› yorumlanmas› ile kastedilen, kufllar›n etki alan› d›fl›nda kalan tercih sahiplerinin
ilgi odaklar›yla kufl cennetinin sahip oldu¤u de¤erler aras›ndaki ortak noktalar›n belirlenmesidir.

Çekim oda¤›n›n farkl› yorumlanmas›nda, birey ve grup olarak insan için her zaman çekici olan
"estetik", "sükânet", "heybet", "güç" ve "sürat" gibi görece ve soyut nitelikler ile her zaman etkili
olan "sürpriz" etkeni üzerinde durulmufl ve bu niteliklere sahip olan kufllar ön plana tafl›nm›flt›r.
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Melih Özbek

KÜÇÜK KERKENEZ

Çekim oda¤›n›n farkl› yorumlanmas›, bu çerçevede söz konusu kitlelerin tercihleri do¤rultusunda
kurgulanan farkl›laflt›r›lm›fl ziyaret çeflitleri ve tüm bunlar›n iletiflimi ile ‹zmir Kufl Cenneti turizm
ürünü zenginlefltirilmektedir. Burada ifade edilen zenginlefltirme, ‹zmir Kufl Cenneti'nin ola¤an
ziyaretçilerine yönelik olarak sunulmakta olan rekreasyonel ve/veya bilimsel kufl gözlemi aktivitelerinin
küçük modifikasyonlar ile korunmas›n› içermektedir. Sonuçta, tüm k›s›tlar›na ra¤men söz konusu
hedef kitle, alan›n k›ymetini en fazla bilen ve alandaki sürdürülebilirlik çabas›n› en fazla destekleyen
kilit bir güçtür.
Sonuç olarak ‹zmir Kufl Cenneti turizm ürünü, iki ana grupta de¤erlendirilen farkl› hedef kitlelerine
yönelik olarak farkl›laflt›r›lm›fl rekreasyonel ve bilimsel kufl gözlemi aktiviteleri ile bunlar› kolaylaflt›r›c›
ve zenginlefltirici mal ve hizmetlerden oluflmaktad›r.
Birinci hedef kitle olarak nitelenen kufl merakl›lar›, do¤a sevenler, ornitoloji veya sulak alanlar
konular›nda veya ilgili hizmet sektörlerinde çal›flanlar, di¤er bir deyiflle ola¤an ziyaretçiler için ‹zmir
Kufl Cenneti'nde halen sunulmakta olan "yeflil tur", "mavi tur" gibi rotalar, ilgi baz›nda organize
edilen münferit geziler ve alan ile ilgili çeflitli konularda yap›lan sunumlar sürdürülecektir.

Melih Özbek

TEPEL‹ PEL‹KAN

Di¤er grup olarak nitelenen hedef kitle ise çekim oda¤›n›n farkl› yorumlanmas›nda bahsedilen
kavramlar üzerinden yaklafl›lacak gruplard›r. "Sürat" olgusu üzerinden, avlan›rken h›z› saatte 400
km'yi bulan gökdo¤an, "estetik" olgusu üzerinden flamingo, "güç" ve "korku" olgular› üzerinden,
en büyük baykufl türü olarak yavru ceylan büyüklü¤ünde memelileri avlayabilen ve gece avlanan
puhu "sürpriz" etkeni üzerinden, alan ile özdeflleflmifl yal›çapk›n›, kara leylek ve yaral› taklidi yapan
akça c›l›b›t demografik olarak farkl› birçok grubun ilgisini nesnellefltirerek alana yönlendirmekte
kullan›lacakt›r. Bunlar›n yan› s›ra tepeli pelikan, y›lan kartal› ve tavflanc›l gibi etkileyici kufllar,
poyrazkuflu, ang›t, sumru, k›rlang›ç gibi genel do¤a imaj› ile özdeflleflmifl kufllar da ilgiyi pekifltirmek
için kullan›lacaklard›r.
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Bahsedilen yaklafl›m çerçevesinde, belli kufllar merkezinde kurgulanacak olan rekreasyonel aktiviteler;
ulafl›m dahil ve ulafl›m hariç olabilecek flekilde klasik kufl gözleminden daha k›sa bir zaman içerisinde,
yiyecek içecek, rahatlama ve yorumlamayla "tad› damakta kalacak" flekilde sonland›r›lacakt›r.

KARA LEYLEK

Tamer Zeybek

Öne ç›kar›lan her kufl özelinde kurgulanan mini ziyaretler, tatillerde veya kruvaziyer yolculara
yönelik olarak bir araya getirilerek de sunulabilecektir. Örne¤in y›l boyunca Üçtepeler civar›nda
gökdo¤an temal› geziler ile Homa Dalyan› civar›nda flamingo ve tepeli pelikan gezileri, sonbaharda
kuzeydeki tuz tavalar› ve sazl›klarda kara leylek temal› geziler, Homa Dalyan› ve deniz kenarlar›nda
poyrazkuflu veya k›y› kufllar› temal› bir gezi, yal›çapk›n› temal› bir gezi ve Poyraz Tepe'de y›rt›c›
kufllar temal› geziler sunulabilir.
Rotarlar, yürüyüfl yollar›, seyir teraslar›,
sa¤l›k hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri,
hediyelik eflya, bilgilendirme, ulafl›m
Rekreasyonel ve
Bilimsel Kufl - Do¤a
Gözlemcileri
Haz›r rotalar
(Mavi Tur, Yeflil Tur)
‹zmir Kufl Cenneti
Turizm Ürünü
H›z, estetik, güç, heybet, sürpriz
h›z› saatte 400 Km’yi bulan Gökdo¤an
Di¤er Grup Ziyaretçiler
Temal› Geziler
(Poyraz Tepede Y›rt›c› Kufl Gezisi)

‹zmir Kufl Cenneti turizm ürününün hayata geçirilmesi do¤rultusunda yap›lmas›
gerekenler flunlard›r:
• ‹zmir Kufl Cenneti'nin yönetiflim biriminin belirlenmesi.
Bu karar bir uzlaflma ve bunu gösteren hukuki bir belge ile ‹zmir Kufl Cenneti'nin yönetimi ile ilgili
kurumsal sorumlulu¤u tarif etmelidir.
• Peyzaj düzenlemesi temel insan ihtiyaçlar›n› kolaylaflt›rma ve estetik gerekliliklerin ötesinde
olmamal›d›r.
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Alanda belli bölgelerde ayn› anda kaç kiflinin olaca¤›, izlenmesi öngörülen yer ve canl›lara uzakl›k,
özellikle korunmas› gereken alanlar›n ulafl›lamamas› gibi ifllevleri yerine getirdi¤inden "koruma
kullanma dengesi" anahtar olarak kabul edilmektedir. Peyzaj düzenlemesi ayr›ca uzun vadede
asgari efor ve maliyetle geniflletilmifl kullan›m› da sa¤layabilecek önemli bir araçt›r. Yürüyüfl
parkurlar›, seyir teraslar› ve kufl gözlem üniteleri, bilgi panolar›, çöp kontrol, tuvaletler, yiyecek
içecek sunum yerlerinin tümünü kapsayan bütünsel bir tasar›m›n hayata geçirilmesi gerekmektedir.
(Bu bölüm sonunda peyzaj uygulama örnek resimleri sunulmufltur.)
• Ürün kalitesinin en önemli bileflenlerinden birinin yönetilen süreçler içerisindeki insan iliflkileri
olmas›, "kalifiye personel" olgusunun kritik rolünün alt›n› çizmektedir.
‹zmir Kufl Cenneti yönetiflim birimi çözümlendi¤i andan itibaren, yap›lacak ilk ifl sürekli ve destek
personelin belirlenmesi olmal›d›r. Personel ile ilgili olarak hizmet sözleflmelerinin haz›rlanmas› ve
yerel nüfusun kalifiye olabilmesini sa¤layacak e¤itim programlar›n›n hayata geçirilmesi gerekmektedir.
• Belli kufl türleri özelinde ve sezonlara göre farkl›laflt›r›lm›fl gezi rotalar›n›n ve saatlerinin
belirlenmesi, pazarlama ile ortak bir süreç olarak farkl› ortakl›klar oluflturulmas› gerekmektedir.
• Alan içi ulafl›m araçlar›n›n tespit edilerek tedarik edilmesi gerekmektedir.
Alan içi ulafl›m araçlar› da çeflitlendirilmelidir. Koruma faaliyeti için gerekli ve bu amaçla s›n›rl›
motorize araçlar›n yan› s›ra, ziyaretçilere yönelik olarak ‹zmir Kufl Cenneti yönetiflim biriminin
elindeki imkânlar do¤rultusunda, tatil köylerinde veya golf tesislerinde kullan›lan elektrikli araçlar
tercih edilebilir. Arac›n yerden yüksekli¤i gibi modifikasyonlar düflünüldü¤ünde ortaya ç›kacak olan
maliyet, reklam almak veya sponsorluk gibi yöntemlerle çözülebilir. Bunun yan› s›ra ilave ücret
karfl›l›¤›nda da¤ bisikletiyle s›n›rl› say›da olmak kayd›yla, ‹zmir turizm ürününün bir parças› olan
"fayton" ile gezinti sunulabilir. Bisiklet ve fayton tarz› hizmetlerin sunumu, alan hakk›nda temel
bir e¤itim alm›fl yerel halk aras›ndan özendirilecek giriflimci/iflletmeciler taraf›ndan yap›labilir.
• Ziyaretçi merkezinde yiyecek içecek hizmetleri s›n›rl› say›da sunulmaya devam edilmelidir.
Bunun yan› s›ra, peyzaj düzenlemesi do¤rultusunda, Lodos Tepe gibi belli yerlerde otomatik içecek
sat›fl makineleri yerlefltirilebilir veya belli dönemlerde küçük istasyonlarda ayran ve çorba sunulabilir.
• Sa¤l›k hizmetlerinin eksikli¤i seyahat endüstrisi içerisinde tüm ürünler için ciddi riskler tafl›maktad›r.
Özellikle do¤a turizmi içerisinde eksikli¤i hissedildi¤i anda "geç kal›nm›fl" oldu¤undan var›fl noktalar›
telafisi çok zor ve uzun süren krizlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›r. ‹zmir gibi önemli bir flehrin s›n›rlar›
içerisinde, herhangi bir var›fl noktas›n›n sa¤l›k hizmetlerini çözümlememek gibi bir lüksü yoktur.
‹zmir Kufl Cenneti yönetim birimi çözümlendi¤i anda gerek hizmet anlaflmalar› ile özel sektörden,
gerek kamu idarelerinin sa¤layaca¤› imkânlarla alanda olabilecek sa¤l›k ile ilgili her türlü ihtiyac›n,
tan›ml› bir mekanizma içerisinde karfl›lanmas› sa¤lanmal›d›r. Alan›n peyzaj düzenlemesi acil
durumlara karfl› önlem olarak ziyaret s›ras›nda ihtiyaç duyan ziyaretçilerin kullanabilece¤i bir sistemi
de entegre etmelidir; bu alan içerisinde belli s›kl›kta yerlefltirilecek olan dahili bir "k›rm›z› telefon"
veya telsiz olabilece¤i gibi, detaya girmeden sadece acil bir durum oldu¤unu bildiren bir "panik
dü¤mesi" de olabilir. Bunun yan› s›ra ziyaretçi merkezi içerisinde yer alabilecek bir ilkyard›m istasyonu
da kurulabilir.

2. DESTEK ÜRÜNLER
Destek ürün sepeti, ifllevsel olarak isminden de anlafl›labilece¤i gibi Gediz Deltas› turizm ürününün
tasarlanm›fl ve organize olmufl "sürdürülebilir kalk›nma destek sistemidir". ‹zmir turizm ürününün
bir parças› olarak farkl› aktivite ve hizmetleri kapsayan tek bir sisteme hayat veren organizasyonun
bir parças›d›r.
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Gediz Deltas› turizm ürününün ikinci ana bilefleni "destek ürün sepeti"dir. Destek ürün sepeti,
3. ve 4. bölümde belirtilen ilkeler ve stratejiler çerçevesinde ve 5. bölümde tarif edilen yönetiflim
modeliyle iliflkilendirilmifltir. Destek ürün sepeti için çekim odaklar›, alan›n kültürel ve tarihsel
de¤erleri, geleneksel insan hareketleri incelenerek tasarlanm›flt›r. Çekim odaklar›, rekreasyonel
ve/veya sosyal aktiviteler ile bunlar› kolaylaflt›r›c› ve zenginlefltirici mal ve hizmetlerin sunumundan
oluflmaktad›r. Ayn› çerçevede, söz konusu tasar›mlar yerel nüfusun faydas› esas al›narak
sürdürülebilirli¤in gerektirdi¤i kat›l›mc› süreçler ile gerçeklefltirilmifltir.
• Destek ürün sepeti, yap›sal olarak di¤er temel bileflen olan ‹zmir Kufl Cenneti'nden farkl›l›k
göstermektedir.
‹zmir Kufl Cenneti bilefleninde, mevcut bir çekim oda¤› merkezinde tek tür rekreasyonel ve/veya
sosyal aktivite üzerinde iyilefltirmeler ve modifikasyonlar ile flekillenen bir ürün söz konusudur.
Destek ürün sepetinde ise turizm ürünü, birbirinden farkl› rekreasyonel ve/veya sosyal aktivitelerin
gerçeklefltirildi¤i yeni çekim odaklar› tasarlanarak oluflmaktad›r. Bununla birlikte "do¤al yaflam
park›" ve müze gibi bu çabadan ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirilmesi planlanan unsurlar da bütünsellik
içerisinde de¤erlendirilmifltir. Böylece destek ürün sepeti tüm bunlar› kolaylaflt›racak ve zenginlefltirecek
mal ve hizmetlerin entegre edilmesiyle ortaya ç›kmaktad›r.
• Destek ürün sepeti, her biri farkl› bir süreç olarak alg›lanan ve tarif edilen alt bileflenlerden
oluflmaktad›r.
Yeni çekim odaklar› merkezinde flekillenen mal ve hizmetlerin, pazarlamay› da kapsayan yönetim
süreçleri, her alt bileflene ait yönetiflim biriminin yetki ve sorumlulu¤u alt›nda gerçekleflecektir.
Destek ürün sepetini oluflturan bileflenler flunlard›r: Sasal› Do¤al Yaflam Park›, Gediz Deltas› A¤›rlama
Merkezi, Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi, Gediz Bahçeleri, Mand›ra, Seyrek sucu¤u, Gediz
Ablalar›, Yerel Ürünler, Sasal› (Kufl) Müzesi.

2.1. Sasal› Do¤al Yaflam Park›
2008 y›l› içerisinde aç›lmas› planlanan hayvanat bahçesi, Gediz Deltas› turizm ürün sepetinin önemli
bir parças› olacakt›r.
‹zmir Büyükflehir Belediyesi 2006-2017 Stratejik Plan›'nda da belirtildi¤i gibi Sasal› Belediyesi s›n›rlar›
içerisinde bir Do¤al Yaflam Park› kurulmaktad›r. Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 7. bölümde
de bahsedildi¤i gibi temel hedef kitle olarak de¤erlendirilen ‹zmir halk›n›n ziyaret edece¤i park,
Gediz Deltas› için önemli bir flans olarak de¤erlendirilmektedir. Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm
Plan› 5. bölümde tarif edilen yönetiflim modelinde görülen, baflta ‹zmir Kufl Cenneti yönetiflim
birimi olmak üzere Gediz Deltas› turizm ürün sepeti içerisinde yer alan tüm yönetiflim birimleri
entegre bir pazarlama stratejisi içerisinde bu flans› de¤erlendireceklerdir.

2.2. Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi
A¤›rlama Merkezi, alan›n sahip oldu¤u kültürel de¤erler ve artt›r›lmakta olan sosyal becerilerin,
mikro ürünler olarak sergilendi¤i ve sat›fla sunuldu¤u bir "çarfl›" niteli¤inde olacakt›r.
‹zmir Kufl Cenneti'nin ola¤an ve yeni ziyaretçilerine yönelik, kufl cenneti içerisinde sunulamayan
yiyecek içecek hizmetlerinin kapsaml› olarak sunuldu¤u aland›r. Ayr›ca destek ürün sepetinin di¤er
alt bileflenlerine ait ürünlerin, özellikle yerel giriflimcilere ve/veya Gediz Deltas› turizm ürünü
yönetiflim birimlerine ayr›lan yerlerde sat›fla sunuldu¤u sosyal bir aland›r.
Destek ürün sepeti kapsam›nda tasarlanan yeni bir çekim oda¤› olarak Gediz Deltas› A¤›rlama
Merkezi, Seyrek Belediyesi taraf›ndan tahsis edilen alanda kurulacakt›r. Bu do¤rultuda yap›lmas›
gerekenler flunlard›r:
• Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi yönetiflim biriminin oluflturulmas›, sorumluluk ve yetki alan›n›n
tan›mlanmas› gerekmektedir.
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Söz konusu yönetiflim birimi, bir iktisadi iflletme biçiminde, yerel giriflimcilerden veya onlar›n ortakl›¤›
ile oluflmufl bir tüzel kiflili¤e iflletme akdi ile verilebilece¤i gibi, bafllang›çta "çal›flma grubu" taraf›ndan
uygun görülen bir birim taraf›ndan da oluflturulabilir.
• Alan›n peyzaj düzenlemesi, ziyaretçi ak›fl plan› tasar›m› do¤rultusunda aktivitelerin yerlefltirilerek
çözümlenmesi, bu kapsamda gerekli alt ve üst yap›lar›n tamamlanmas›.
• Mikro ürünlere ayr›lan yerler için haz›rlanacak kullan›m sözleflmeleri ve hukuki çerçevenin
belirlenmesi.
• Yol levhalar› ve bilgi panolar›n›n haz›rlanarak yerlefltirilmesi.
• Personel belirlenmesi, personel sözleflmelerinin haz›rlanmas› ve k›yafetlerinin çözümlenmesi.

2.3. Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi
Gediz Deltas› Yönetim Plan› çerçevesinde kurulmas› öngörülen uygulama ve e¤itim merkezi, sulak
alanlar ve korunan alanlar ba¤lam›nda araflt›rma yapan ve e¤itim veren kitleler için bir çekim oda¤›
olacakt›r.
Söz konusu kitle ve onlar›n etkileyece¤i çevrede di¤er ziyaretçiler, alanda farkl› aktivitelere kat›lacak
ve tasarlanan mikro ürünleri (sunulan mal ve hizmetleri) kullanacaklard›r.
Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi'nin kurulmas› do¤rultusunda yap›lmas› gerekenler flunlard›r:
• Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi'nin yönetiflim biriminin belirlenmesi.
• Merkezin konumlanaca¤› alan›n belirlenmesi, gereken alt ve üst yap›n›n tamamlanmas›.
• Merkezin kullan›m sözleflmesinin haz›rlanmas›.
• Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi gibi alandaki ve konu özelindeki di¤er paydafllarla
iflbirliklerinin kurgulanmas›.
• Merkezin yönetiflim birimi taraf›ndan oluflturulacak aktivite ve programlar›n di¤er yönetiflim
birimlerine iletilmesi.

2.4. Gediz Bahçeleri
Gediz Bahçeleri, destek ürün sepetinin alt bilefleni olarak tasarlanan yeni bir çekim oda¤›d›r.
Bununla ilgili mal ve hizmetlerin sunuldu¤u özgün bir turizm ürünü kurgusu olarak ortaya
ç›kmaktad›r.
Temelde, alan d›fl›ndaki aileler ve küçük arkadafl gruplar›na yöneliktir. Parsellenerek kiflisellefltirilmifl
sebze, meyve veya çiçek bahçelerinin ekimi, bak›m›, k›saca iflletilmesini kapsayan bir tasar›md›r.
Gediz Bahçeleri'nin kullan›c›s› olacak kiflilerin tercihleri ve seçimleri do¤rultusunda kiralayacaklar›
parsellerde, alandan sat›n alacaklar› fidanlar kendileri veya yerel iflletmeciler taraf›ndan ekilecek
ve bak›m› yap›lacakt›r. Gediz Bahçeleri iflletmecileri, arzu edildi¤inde ayn› flekilde ekinlerin toplanmas›
konusunda da yard›mc› olacaklard›r. Söz konusu iflletmeciler tamam›yla yerel nüfusun aras›ndan
özendirilerek ve belli k›sa e¤itimler verilerek sözleflme ile belirleneceklerdir.
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Gediz Bahçeleri, alandaki temel ekonomik aktivite olarak tar›mdan kaynaklanan yerel uzmanl›¤›n
farkl› de¤erlendirilmesi ile ek bir ekonomik girdi sa¤lamaktad›r.
Bu alt bileflenin temel özelli¤i, ça¤dafl yaflam biçimleri içerisinde eksikli¤i hissedilen birey-do¤a
iliflkisini basit ve do¤al bir çözümleme ile sa¤layacak olmas›d›r. Ve Gediz Deltas›'n›n de¤erleri,
önemi konusunda bilinç artt›r›c› bir rol oynayarak alan›n farkl› paydafllar taraf›ndan sahiplenilmesi
yönünde bir fayda sa¤layacakt›r. Bu konuda yap›lmas› gerekenler flunlard›r:
• Gediz Bahçeleri yönetiflim biriminin oluflturulmas›.
• ‹flletme esaslar› belirlenerek iflletmecilere yönelik teflvik ve e¤itim programlar›n›n belirlenmesi,
tüm bunlar› kapsayan iflletmecilik sözleflmesinin haz›rlanmas›.
• Gediz Bahçeleri'nin pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi. ‹flletmecilik sözleflmesi pazarlama
faaliyetini, yönetiflim birimi yetki ve sorumlulu¤u alt›nda tutarak masraflar›n iflletmecilere
yay›lmas›n› öngörebilir.
• Gediz Bahçeleri'nin konumlanaca¤› alan›n belirlenmesi ve parsellenmesi, gereken alt ve üst
yap›n›n tamamlanmas›.
• Gediz Bahçeleri'nde sunulacak hizmetin temelini oluflturacak ekinlerin belirlenmesi ve fidanlar›n
temini. Bu konuda, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi gibi, alandaki paydafllar ile kurulacak
iflbirliklerinin kurgulanmas›.
• Gediz Deltas› ziyaretçileri için Gediz Bahçeleri kullan›m çeflitleri ve fiyat politikalar›n›n belirlenmesi,
bu do¤rultuda kullan›m sözleflmelerinin haz›rlanmas› ve pazarlama faaliyetlerinin çözümlenmesi.
• Di¤er Gediz Deltas› turizm ürünü bileflenleri yönetiflim birimleriyle koordinasyon ve ortak
pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi.

2.5. Mand›ra
Mand›ra yönetiflim birimi destek ürün sepeti içerisinde tamamlay›c› bir mal ve hizmet sa¤lay›c›s›
ifllevi görecektir.
Gediz Deltas›'n›n temel ekonomik faaliyetlerinden biri olan hayvanc›l›k konusunda iyilefltirme ve
gelifltirme çabalar›, Gediz Deltas› Yönetim Plan› kapsam›nda farkl› mecralarda yap›lan çal›flmalarla
sürdürülmektedir. Söz konusu çabalardan biri olarak; belirlenecek bir alanda faaliyete geçmesi
tasarlanan mand›ra, Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 3. bölümde belirtilen "sürdürülebilir
turizm ilkeleri" do¤rultusunda konumlanmaktad›r. Bunun yan› s›ra, mand›rada üretilen ürünlerin
"a¤›rlama merkezi"nde yer almas›yla destek ürün sepetinin bir bilefleni olacakt›r. Bu konuda yap›lmas›
gerekenler flunlard›r:
• Mand›ra yönetiflim biriminin belirlenmesi ve oluflturulmas›.
• Mand›ran›n konumlanaca¤› alan›n çevresel ve lojistik kayg›lar do¤rultusunda belirlenmesi,
gereken alt ve üst yap›n›n çevresel önlemler al›narak tamamlanmas›.
• Gediz Deltas› sürdürülebilir kalk›nma çabas›n›n bir bilefleni olarak üretim biçimi ve standartlar›,
sa¤l›k ve çevresel etki kayg›lar› do¤rultusunda planlanmal›. Uluslararas› standartlar, kanun ve
yönetmeliklerde yer alan regülasyonlar›n da ilerisinde olacak flekilde belirlenmeli ve kontrolü
sa¤lanmal›.
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• Bir Gediz Deltas› de¤eri olarak entegre markalaflt›rma çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu do¤rultuda
ortak pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi.
• Mand›ra ürünlerinin Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi içerisinde sunulmas›na yönelik olarak 5.
bölümde tarif edilen yönetiflim modeli çerçevesinde, gerek görüldü¤ünde yenileri kurulabilecek
ilgili yönetiflim birimleri aras›nda belirlenen hukuki çerçeveler ve sözleflmeler do¤rultusunda
koordinasyonun sa¤lanmas›

2.6. Seyrek Sucu¤u
Seyrek sucu¤u, belli kitlelerle k›s›tl› olsa bile mevcut bir fark›ndal›k yaratm›fl olmas›yla Gediz Deltas›
destek ürün sepetinin bir alt bileflenidir.
Ekonomik boyutunun yan› s›ra çeflitlilik, pazarlama ve markalaflma konular›nda karfl›l›kl› f›rsatlar
sunmaktad›r. Bu ürün konusunda yap›lmas› gerekenler flunlard›r:
• Gediz Deltas›'nda sürdürülebilirlik ba¤lam›nda paydafllar›n mutabakat› ile ortaya ç›kan ortak
vizyon çerçevesinde Seyrek sucu¤u üretim standartlar›n›n sa¤l›k ve çevresel etki kayg›lar›
do¤rultusunda gelifltirilmesi ve üreticilerin belirlenmesi.
• 5. bölümde tarif edilen yönetiflim modeli çerçevesinde, gerek görüldü¤ü takdirde, kooperatif
veya ortakl›k fleklinde ayr› bir tüzel iktisadi iflletme olarak Seyrek sucu¤u üretim ve / veya sat›fl›
konusuna odaklan›lmas›. Sat›fl kanallar›n›n belirlenmesi ve ortak markalaflt›rma faaliyetlerinin
yürütülmesi gibi ifllevleri yerine getirecek bir yönetiflim birimi oluflturulmas›.
• Bir Gediz Deltas› ürünü olarak entegre markalaflt›rma çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu do¤rultuda
ortak pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi.
• Seyrek sucu¤unun Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi içerisinde sunulmas›na yönelik olarak ilgili
yönetiflim birimlerinin koordinasyonunun sa¤lanmas›.

2.7. Gediz Ablalar›
"Gediz Ablalar›" fleklinde isimlendirilen ürün, özgün bir organize sosyal hizmet olarak destek ürün
sepetinin bir alt bileflenidir. ‹fllevsel olarak Gediz Deltas› turizm ürünü içerisinde "kolaylaflt›r›c› ve
zenginlefltirici bir hizmet" olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Do¤a Derne¤i
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Söz konusu hizmet, temel kullan›c› veya faydalan›c› olarak çocuklara, dolay›s›yla çocuklu ailelere
yönelik sosyal ve rekreasyonel bir aktivitedir. Belli yafl grubundaki çocuklar›n, alanda hofl vakit
geçirmelerini sa¤lamaktad›r. Çocuklar›n Gediz Deltas› özelinde ‹zmir'in do¤al ve kültürel de¤erlerine
yönelik sosyal becerilerini artt›racak bir aktivite olarak tasarlanm›flt›r.
Gediz Ablalar› olarak sunulan hizmet, Gediz Bahçeleri bilefleninde oldu¤u gibi, öncelikli olarak
Maviflehir gibi yak›n mesafede bulunan çok katl› yerleflim merkezlerinde yaflayan çocuklu ailelere
yönelik olarak tasarlanm›flt›r. Ancak çeflitli nedenlerle alan› ziyaret eden ailelerin çocuklar›na ve
okul gruplar›na da ayn› hizmeti verebilecek flekilde kurgulanacakt›r.
Söz konusu hizmetin sunulmas›, yerel halk içerisinden kat›lmay› arzulayan ve bu do¤rultuda
belirlenmifl bir e¤itim program›na kat›lacak olan genç k›zlar›m›z taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.
Gediz Ablalar›'n›n kurumsallaflmas› do¤rultusunda yap›lmas› gerekenler flunlard›r:
• Gediz Ablalar› olarak isimlendirilen hizmetin sunulmas› ile ilgili yönetiflim biriminin oluflturulmas›.
• Gediz Ablalar›'n›n e¤itim ve formasyonu için gereken programlar›n, süreçlerin parças› olan
paydafllar›n katk›lar›yla çözümlenmesi.
• Söz konusu hizmetle ilgili günlük aktivite ve programlar›n belirlenmesi ve hizmetin sunulaca¤›
günler ve zaman aral›klar›n›n belirlenmesi.
• Hizmetin bileflenleri olarak pazarlama faaliyetleri ve fiyat politikas›n›n; Gediz Ablalar›'n›n k›yafetleri,
çocuklara verilecek hediyeler ve ulafl›m da dahil olacak flekilde belirlenmesi. Fiyat politikas›n›n,
di¤er bileflenlerin yönetiflim birimleri ve paydafllarla oluflturulacak iflbirliklerinin belirlenerek
koordinasyonun sa¤lanmas›.
• Hukuki çerçevenin belirlenerek hizmet sözleflmelerinin haz›rlanmas›.

2.8. Yerel Ürünler
Turizm ürününün belirlenmesinde incelenen alan›n sahip oldu¤u kültürel de¤erler aras›nda yerel
ürünler de yer almaktad›r. Yerel ürünler, tarihsel olarak alandaki yaflam biçimleri ve ekonomik
aktiviteler çerçevesinde ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›na yönelik olarak ortaya ç›km›fl etkin çözümlerdir.
Turizm ürünleri, hal› ve kilimler, testiler ve küpler, yay›klar, dokumalar ve ifllemeler, yöreye özgü
kültürel motiflerin kullan›m› ile el sanatlar›na dönüflürler. Yerel ürünler, bunlar›n yan› s›ra zaman
içerisinde alanla özdeflleflmifl yo¤urt, ayran, tarhana, eriflte, kavun ve benzeri tar›msal veya hayvansal
ürünleri de kapsamaktad›r.

Burcu Parmak
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Gediz Deltas›'nda toprak testi ve küpler, sazl›klardan sepetçilik, alanda yetiflen yüksek kalite pamukla
dokunan eflyalar, tuzlada k›s›tl› bir flekilde yap›lan süs eflyalar›, deniz kabuklar› ve yerel malzemelerle
ortaya ç›kan süs ve hediyelik eflyalar ile tarhana, ayran ve kavun öne ç›kmaktad›r.

Do¤a Derne¤i

Sosyoekonomik flartlar birçok yerde yöreye özgü kültürel motiflerin, el sanatlar›n›n azalmas›na
hatta yok olmas›na sebep olmaktad›r. Yerel ürünler, çekim odaklar›nda gerçeklefltirilen sosyal ve
rekreasyonel aktiviteleri zenginlefltiren bir bileflendir. Bu nedenle yerel ürünlerin destek ürün sepeti
içerisinde yer almas›, hem kültürel de¤erlerin sonraki nesillere aktar›lmas› hem de ilave bir ekonomik
girdi sa¤lamas› için sürdürülebilirlikle örtüflmektedir.
Sürdürülebilir turizmi hayata geçirecek olan yönetiflim biçimi, ürünlerin devaml›l›¤›n› sa¤layacak
flekildedir. Yerel halk›n üretime kat›l›m›n›, e¤itim ve teflvikler ile sa¤layarak, sat›fl sürecini kolaylaflt›rarak
söz konusu alt bileflenin kurumsallaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Söz konusu aktivite için yap›lmas›
gerekenler flunlard›r:
• Aktivitenin organizasyonu ve yönetiflim biriminin belirlenmesi.
Yerel halk›n kat›l›m› do¤rultusunda, yönetiflim modeli içerisindeki bir baflka birime ba¤lanabilece¤i
gibi aktivitenin kendi yönetiflim birimi de oluflturulabilir.
• Ürünlerin ve hikâyelerinin belirlenerek gereken üretim ve sunum standartlar›n›n ve fiyat
politikas›n›n belirlenmesi.
• Mümkün olan ürünlerin birbirini tamamlayan ve zenginlefltiren bir biçimde kombinasyonlar›n›n
oluflturulmas›.

Do¤a Derne¤i
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Toprak kap içerisinde yo¤urt, sepet ve dokuma kombinasyonlar›, alan› sembolize eden kufl ve
di¤er yöresel motiflerin kullan›m› ile birlikte özgün sunumlara dönüflür ve ürünün kimli¤ini
güçlendirirler.
• E¤itim mekanizmalar›n›n kurulmas› ve hayata geçirilmesi.
• Gereken malzemelerin süreklili¤inin sa¤lanmas›.
• Sunum ve sat›fl noktalar› olarak ‹zmir Kufl Cenneti de dahil olmak üzere, çeflitli yerlerde özellikle
Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi içerisinde yer almas› sa¤lanmal›.
• Di¤er yönetiflim birimleriyle ortak pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi.

2.9. Sasal› (Kufl) Müzesi
Sasal› Belediyesi taraf›ndan, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi deste¤i ile Sasal›'da kurulmas› planlanan
müze, bir mikro çekim oda¤› olarak destek ürün sepeti içerisinde yer alacakt›r.
Müzenin sürdürülebilir turizm yönetiflim biçimi do¤rultusunda di¤er bileflenlerle entegrasyonu
ortak yönlendirmeler ile sa¤lanabilecektir. Bu konuda yap›lmas› gerekenler flunlard›r:
• Müze yönetiminin, Gediz Deltas› turizm ürünü içerisinde, kurulma aflamas›nda destek ürün
sepeti bileflenleriyle iliflkilendirilmesi.
Ziyaret saatleri, özel sergi ve gösterimler gibi alanda ziyaret ak›fl›yla ilgili konularda koordinasyonun
sa¤lanmas›.
• Müze yönetiminin, di¤er bileflenlerin yönetiflim birimleri ile ortak pazarlama faaliyetlerinin
belirlenmesi.
• Müze içerisindeki bilgi istasyonu ve hediyelik eflya sat›fl yerinde di¤er bileflenlere ait, uygun olan
ürün ve hizmetlerin de yer almas›n›n sa¤lanmas›.

YAN AKT‹V‹TELER
Plan›n haz›rl›k sürecinde yürütülen çal›fltaylarda, destek ürün sepetinin zenginlefltirilmesi do¤rultusunda
kat›l›mc›lar taraf›ndan ortaya at›lan fikirler ve yap›lan öneriler, yan aktiviteler kapsam›nda
de¤erlendirilmifltir.
Yan aktiviteler flunlard›r:
Gediz Y›ll›¤›, planlanan ve uygulanan tüm aktivitelerin, bunlara kat›lan insanlar›n, resimlerle
hikâyelefltirilmesidir. Özgün bir kay›t belgesinin oluflturulmas›yla yan ürün olarak tüm sat›fl ve
pazarlama noktalar›nda sunulabilir.
Tuz Üretim Alan› Gezisi, alandaki gezi rotalar›n›n yan›nda belli özel ilgi alanlar›na hitap edebilecek
bir tur olarak önerilmektedir.
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Mustafa O¤uz

Rehberler Odas› Ortakl›¤›, ‹zmir Turist Rehberleri Odas›'n›n yürüttü¤ü "Çocuk ve Müze" aktivitesinin
Gediz Deltas› alan›n› da kapsam içine almas›d›r. Plan›n haz›rl›k sürecinde paydafl olarak kat›lan
temsilciler taraf›ndan önerilmifltir. Söz konusu uygulama, Gediz Ablalar› gibi destek ürün sepetinin
di¤er bileflenlerine de fayda sa¤layabilece¤i gibi pazarlama f›rsatlar› da yaratabilecektir.
Uygulama ve araflt›rma merkezinde çocuk çevre e¤itimi verilmesi önerilmifltir.
Panaztepe arkeolojik alan›n›n bir çekim oda¤› olarak Gediz Deltas› turizm ürününe entegrasyonu
önerilmifltir.
Alandaki rekreasyonel ve sosyal aktivitelerin çeflitlendirilmesi do¤rultusunda prehistorik yerleflke
canland›rmalar› yap›lmas› önerilmifltir.
Alanda özel bir yerde veya Gediz Deltas› turizm ürünü bileflenlerinde jeolojik tarih vurgusu yap›lmas›
önerilmifltir.
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GED‹Z DELTASI TUR‹ZM ÜRÜNÜ PAZARLAMA PLANI
Gediz Deltas› turizm ürünü ba¤lam›nda "pazarlama", öncelikle ürün gelifltirme stratejisi ve tasar›m
aflamas›nda, ard›ndan fiilen gerçeklefltirilecek olan etkinlikler fleklinde iki farkl› düzlemde önem
arz etmektedir.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 6. bölümde tarif edildi¤i gibi, Gediz Deltas› turizm ürünü,
bütünsel olarak birbirini tamamlayan, ancak ba¤›ms›z olarak da ifllev gören bileflenlerden oluflmaktad›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› 5. bölümde tarif edilen yönetiflim modelinde de görülebilece¤i
gibi, bu niteli¤iyle planda yer alan bölümleri ba¤›ms›z olarak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir.
Pazarlama, ilk olarak 3. ve 4. bölümlerde ifade edilen ilkeler ve bilgiler do¤rultusunda, alan için
gelifltirilen turizm ürününün "sat›labilir" olmas› flart› çerçevesinde gündeme gelmektedir. Turizm
ürününü oluflturan faaliyetlerin ve bunlarla ilgili mal ve hizmetlerin, belirlenen çekim odaklar›
do¤rultusunda pazar k›s›tlar›n›n ve f›rsatlar›n›n tasar›m aflamas›nda de¤erlendirilmesiyle kurgulanmas›
gerekmektedir. Bu strateji ile yönetilen süreçte pazarlama bilefleni, bir eylemler bütünü olarak
tekrar gündeme geldi¤inde büyük avantajlar sa¤lamaktad›r.
Yukar›da bahsedildi¤i gibi pazarlama, klasik anlamda turizm ürününün tan›t›m› ve sat›fl›na yönelik
bir eylemler bütünü olarak sürdürülebilir turizm plan› içerisinde kritik bir rol oynamaktad›r.
Bu noktada afla¤›daki unsurlar, gerçeklefltirilecek pazarlama etkinliklerinin çerçevesini çizecektir;
• Tasarlanan turizm ürününün konumlanmas›
• Turizm ürününün merkezinde yer alan çekim odaklar›n›n nitelikleri
• Ürünün tümü ve alt bileflenleri ile ilgili hedef kitleler
Turizm ürünü 3. ve 4. bölümlerde de belirtildi¤i gibi resmi idari kurumlar taraf›ndan aç›klanan
ulusal ve yerel stratejiler do¤rultusunda tamamlay›c› bir rol oynayacak flekilde konumland›r›lmaktad›r.
Bu do¤rultuda, sürdürülebilirli¤in de bir gere¤i olarak Gediz Deltas› turizm ürünü; Türkiye'de önemli
bir var›fl noktas› olan ‹zmir ilinin turizm ürünü içerisinde özgün, uyumlu ve etkin bir bileflen olarak
yer almaktad›r.
Gediz Deltas› turizm ürününün merkezinde yer alan çekim odaklar›; ‹zmir Kufl Cenneti ve deltan›n
sahip oldu¤u kültürel de¤erlere dayand›r›lan rekreasyonel ve sosyal hizmetler olarak flekillenmifltir.
(Bkz 6. Bölüm)
Bu do¤rultuda pazarlama etkinlikleri çekim unsurlar› olarak do¤ayla iliflkilendirilen safl›k, basitlik,
ihtiflam, sükûnet ve otantizm alg›lar› üzerinden "yenilenme", "ait olma" ve "sahip ç›kma" kavramlar›ndan
harekete geçecektir.
Gediz Deltas› turizm ürününü oluflturan bileflenlerin farkl› hedef kitleleri olmakla birlikte, bütünsel
olarak bak›ld›¤›nda temel hedef kitle, baflta yüksekokul mezunlar› olmak üzere ‹zmir halk› olarak
ortaya ç›kmaktad›r.
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› süreçlerinde, faydalan›lan kaynaklarda yer alan bilgiler
do¤rultusunda yap›lan bu stratejik seçim, temel olarak flu unsurlara dayanmaktad›r:
• ‹zmir ilinin dinamik ve güçlü ekonomik yap›s›,
• ‹zmir ilinde e¤itimli kesimin, özellikle kad›nlar›n say›sal oran› ve etkinli¤i,
• ‹zmir ilinin büyüme tarzlar›, ald›¤› göç ve bu çerçevede yaflanan s›k›flma,
• Çekim odaklar›na olan mesafe ve ulafl›m çeflitlili¤inde beklenen iyilefltirmeler,
• ‹zmirlilerin olumlu ve paylafl›mc› yaklafl›mlar ile süreçlere kat›lma ve süreçlerin parças› olmay›
arzu etmeleri.
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Gediz Deltas› turizm ürününü oluflturan bileflenlere bak›ld›¤›nda, temel hedef kitle içerisinde farkl›
demografik veya ilgi gruplar›n›n yan› s›ra tamam›yla farkl› kitlelerin hedeflendi¤i görülecektir. Bu
nitelik hem sürdürülebilirlik hem de ça¤dafl iflletmecilik ba¤lam›nda anlaml›d›r.
Belirtilen niteli¤e paralel olarak pazarlama faaliyeti, turizm ürününü bir bütün olarak (özellikle ‹zmir
halk›na yönelik olacak flekilde) ve gerekti¤inde gruplar halinde ele alacakt›r. Her alt bileflenin özgün
hedef kitlelerine yönelik olarak pazarland›¤› bir organizasyon içerisinde kurgulanacakt›r.
Eldeki imkânlar do¤rultusunda söz konusu organizasyon, tarif edilen yönetiflim modeli çerçevesinde
yetkilendirilmifl bir komite taraf›ndan yürütülebilecektir. Ayr›ca alt bileflenlerin yönetiflim birimleri
ile koordinasyonu da sa¤lanarak bir hizmet sözleflmesiyle ayn› komitenin kontrolü alt›nda, profesyonel
bir pazarlama flirketine de ihale edilebilecektir.
Gediz Deltas› turizm ürün sepeti ve alt bileflenlerine yönelik pazarlama organizasyonu çerçevesinde
belirlenen hedef kitleler, pazarlama kanallar› ve araçlar› ileriki sat›rlarda tarif edilmektedir.
Belirtilen pazarlama araçlar›n›n önemli bir k›sm› sponsorluklar kanal›yla temin edilebilir; bu noktada
Gediz Deltas› Sürdürülebilir Turizm Plan› süreçlerine kat›lan paydafllar etkin bir rol oynayacaklard›r.

Temel Ürün: ‹zmir Kufl Cenneti Ziyaretleri
Hedef Kitleler
• Kufl gözlemcileri
- Yabanc› ülke vatandafllar›
- Türk vatandafllar›
- Araflt›rmac›lar
• ‹zmir ve Manisa'da ikamet eden,
- Do¤a merakl›lar›
- Do¤a sevenler
- Rekreasyon talebi
• Kruvaziyer ziyaretçiler
• Tur operatörleri ve turist rehberleri
Kanallar
• Sivil toplum örgütleri
• Belediye etkinlikleri
• Birdlife International
• Royal Society for Protection of Birds
• Fuarlar
• Konsolosluklar
• Kruvaziyer ziyaretçilere hizmet verenler
• Medya
• Farkl› kurumlar›n halkla iliflkiler bölümleri
• Üniversiteler, okullar
• ‹nternet
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Araçlar
• Alan›n ve ürünün kimli¤ini pekifltirecek flekilde "logo" çal›flmas›. Öne ç›kar›lan kufllar baflta olmak
üzere, farkl›laflt›r›lm›fl ürünler baz›nda grafik tasar›m çal›flmalar›.
• Fiyat politikas› ve üyelik ve/veya destekçi politikalar›.
Avantajl› maliyetlerle bir y›l içerisinde say›s›z ve çoklu ziyaret hakk› veren kiflisellefltirilmifl kart
uygulamas›.
• Özendirici uygulamalar;
Ziyaretçi/destekçi seviye veya s›n›flamas›na göre hediyeler, ulafl›m kolayl›klar›, ürün sepeti
indirimleri.
• Destek ürünler ve hediyelik eflyalar;
Kufl gözlemcilerine yönelik olarak dürbün, flapka, flemsiye, ya¤murluk, çizme gibi eflyalar, kufl
sesleri ve resimlerini içeren CD'ler ile haz›rlanacak logolu bir çanta içerisinde kalem "checklist",
matara, ya¤murluk, kâ¤›t mendil vb. ürünler.

Genel hedef kitleye yönelik olarak logonun ve özgün grafik tasar›mlar›n bulundu¤u tiflört,
bardak, kupa, flemsiye, ya¤murluk, el feneri, pelufl kufl vb. ürünler.
• Bas›l› materyaller;
Afifller, broflürler, tan›t›m dosyalar›.
• Tan›t›m toplant›lar›
• Web sitesi
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Destek Ürün Sepeti
Hedef Kitleler
• ‹zmir ve Manisa'da ikamet eden rekreasyon talebi
- Yüksek okul mezunlar›
- Do¤al yaflam park› ziyaretçileri
- Yak›n mesafe yo¤un yerleflim bölgeleri sakinleri
- Yak›n mesafede yaflayan çocuklu aileler
- Yelken ve su sporlar› merakl›lar›
- Do¤a sevenler
• Kufl cenneti Ziyaretçileri
• Tur operatörleri ve turist rehberleri
• G›da ürünleri ve yerel ürünler toptanc› ve pazarlamac›lar›
Kanallar
• Yerel medya, ulusal medya
• ‹lgili odalar ve kurumlar›n halkla iliflkiler bölümleri
• Fuarlar
• Büyükflehir belediye etkinlikleri
• Al›flverifl merkezleri
• ‹nternet
Araçlar
• Alan›n kimli¤i ile ba¤lant›l› olarak destek ürün sepeti bileflenleri özelinde logo ve grafik tasar›m
çal›flmalar›.

• Fiyat politikas› ve ürün kombinasyonlar›n› içeren avantajl› paketler ile sürekli ziyaretçi avantajlar›.
• Tan›t›m arac›.
Belirlenecek noktalarda hem görsel hem interaktif flekilde bilgi vererek tan›t›m yap›lacak.
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• Ulafl›m kolayl›klar›
Belirli zamanlarda, belirli noktalardan sa¤lanacak olan ücretsiz ulafl›m ve resmi idari kurumlar
ile yap›lacak iflbirlikleri do¤rultusunda avantajl› ulafl›m imkân›.
• Tan›t›m aktiviteleri.
Al›flverifl merkezleri, seçilmifl parklar ve oyun alanlar›nda interaktif bir flekilde gerçekleflecek.
• Hediyelik eflyalar.
• Bas›l› materyaller.
Afifller, broflürler, tan›t›m dosyalar›.
• Reklam.
• Web sitesi.

Örnekler: Hediyelik eflyalar.

43

Baykufl fleklinde gözlük tutacaklar›.

Flamingo fleklinde oyuncak.

Flamingo fleklinde lambalar.

Magnet örnekleri.
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Ürün Sepeti Faaliyet Plan› Tablosu
Ürün
Tipi

Ürün Ad›

Ürün Amac›

Faaliyetler

‹cra Kurulu Üyeleri

1.1. ‹zmir Kufl Cenneti’nin yönetiflim biriminin belirlenmesi

TEMEL ÜRÜN

1.2. Temel insan ihtiyaçlar›n›n kolaylaflt›r›lmas› ve estetik
gereksinimler için gerekli peyzaj düzenlemelerinin yap›lmas›
1.3. Belli kufl türleri özelinde ve sezonlara göre farkl›laflt›r›lm›fl
gezi rotalar›n›n ve saatlerinin belirlenmesi, pazarlama ile
ortak bir süreç olarak farkl› ortakl›klar oluflturulmas›
1. ‹zmir Kufl
Cenneti

‹zmir Kufl Cenneti'nin
sahip oldu¤u
do¤al de¤erlerin
koruma ve kullanma
dengesi gösterilerek
tan›t›m›n›n yap›lmas›

1.4. Alan içi uygun ulafl›m araçlar›n›n tespiti ve tedarik
edilmesi
1.5. Ziyaretçi merkezinde yiyecek içecek hizmetlerinin s›n›rl›
say›da sunulmaya devam edilmesinin sa¤lanmas›

- ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i
- Seyrek Belediyesi
- Sasal› Belediyesi
- ‹zmir Peyzaj Minarlar›
Odas›
- Do¤a Derne¤i

1.6. Sa¤l›k hizmetleri için gerekli altyap›n›n ve sistemin
kurulmas›
1.7. Kalifiye ve destek personellerin belirlenmesi, istihdam
edilmesi ve personele yönelik gerekli e¤itim programlar›n›n
haz›rlanmas› ve uygulanmas›
1.8. Personel k›yafetlerine standart getirilmesi

1. Sasal› Do¤al
Yaflam Park›

Park ziyaretçilerine
içinde bulunduklar›
bölgenin do¤al, kültürel
de¤erlerinin ve turizm
aktivitelerinin tan›t›lmas›

1.1. Sasal› Do¤al Yaflam Park›'n›n tamamlanarak faaliyete
geçirilmesi

1.2. Yaflam Park›'n› ziyaret edenlerin ‹zmir Kufl Cenneti'ni
ziyaret etmesinin sa¤lanmas›

- ‹zmir Büyükflehir Belediyesi
- ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i
- Seyrek Belediyesi
- Sasal› Belediyesi

2.1. Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi yönetiflim biriminin
oluflturulmas›, sorumluluk ve yetki alan›n›n tan›mlanmas›

2. Gediz Deltas›
A¤›rlama Merkezi

Alan›n sahip oldu¤u
kültürel de¤erlerin ve
geliflen sosyal beceriler
sonucunda oluflturulan
ürünlerin sergilenmesi
ve sat›fla sunulmas›

2.2. Alan›n peyzaj düzenlemesi, aktivitelerin yerlefltirilmesi,
alt ve üst yap›lar›n tamamlanmas›
2.3. Mikro ürünlere ayr›lan yerler için haz›rlanacak kullan›m
sözleflmeleri ve hukuki çerçevenin belirlenmesi
2.4. Yol levhalar› ve bilgi panolar›n›n haz›rlanarak
yerlefltirilmesi

- ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i
- Seyrek Belediyesi
- Sasal› Belediyesi
- ‹zmir Peyzaj Minarlar›
Odas›

2.5. Personel belirlenmesi, personel sözleflmelerinin
haz›rlanmas› ve k›yafetlerinin standart hale getirilmesi

DESTEK ÜRÜNLER

3.1. Sulak Alan Uygulama ve E¤itim Merkezi’nin yönetiflim
biriminin belirlenmesi

3. Sulak Alan
Uygulama ve
E¤itim Merkezi

Araflt›rma ve e¤itim
faaliyetlerine kat›lanlara
bölgenin turizm
aktivitelerinin sunulmas›

3.2. Merkezin konumlanaca¤› alan›n belirlenmesi, gereken
alt ve üst yap›n›n tamamlanmas›
3.3. Merkezin kullan›m sözleflmesinin haz›rlanmas›
3.4. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi gibi alandaki ve
konu özelindeki di¤er paydafllarla iflbirliklerinin kurgulanmas›
3.5. Aktivite ve programlar›n merkezin yönetiflim birimi
taraf›ndan oluflturulmas› ve di¤er yönetiflim birimlerine
iletilmesi

- ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i
- ‹zmir ‹l Çevre ve Orman
Müdürlü¤ü
- Seyrek Belediyesi
- Sasal› Belediyesi
- Do¤a Derne¤i
- Di¤er ilgi gruplar›

4.1. Gediz Bahçeleri’nin pazarlama faaliyetlerinin
belirlenmesi.
4.2. Gediz Bahçeleri’nin konumlanaca¤› alan›n belirlenmesi
ve parsellenmesi, gereken alt ve üst yap›n›n tamamlanmas›

fiehir yaflam›nda
eksikli¤i hissedilen birey4. Gediz Bahçeleri do¤a iliflkisine basit ve
do¤al bir çözümleme
sa¤lanmas›

4.3. Gediz Bahçeleri’nde sunulacak hizmetin temelini
oluflturacak olan ekinlerin belirlenmesi ve fidanlar›n temini
sisteminin oluflturulmas›
4.4. Gediz Deltas› ziyaretçileri için Gediz Bahçeleri kullan›m
çeflitleri ve fiyat politikalar›n›n belirlenmesi, bu do¤rultuda
kullan›m sözleflmelerinin haz›rlanmas› ve pazarlama
faaliyetlerinin çözümlenmesi
4.5. Gediz Bahçeleri sorumlu personelinin belirlenmesi,
istihdam edilmesi ve standart k›yafetlerin temin edilmesi
4.6.Di¤er Gediz Deltas› turizm ürünü bileflenleri yönetiflim
birimleriyle koordinasyon ve ortak pazarlama faaliyetlerinin
belirlenmesi
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Ürün Sepeti Faaliyet Plan› Tablosu
Ürün
Tipi

Ürün Ad›

5. Mand›ra

DESTEK ÜRÜNLER

6. Seyrek Sucu¤u

7. Gediz Ablalar›

8. Yerel Ürünler

9. Sasal› (Kufl)
Müzesi

45

Ürün Amac›

Faaliyetler

‹cra Kurulu Üyeleri

Alan›n temel ekonomik
faaliyetlerinden olan
hayvanc›l›¤›n
geliflirilmesi

5.1. Mand›ra yönetiflim biriminin belirlenmesi ve
oluflturulmas›
5.2. Mand›ran›n konumlanaca¤› alan›n çevresel ve lojistik
kayg›lar do¤rultusunda belirlenmesi, gereken alt ve üst
yap›n›n çevresel önlemler al›narak tamamlanmas›
5.3. Gediz Deltas› sürdürülebilir kalk›nma çabas›n›n bir
bilefleni olarak üretim biçimi ve standartlar›n›n, sa¤l›k ve
çevresel etki kayg›lar› do¤rultusunda planlanmas›
5.4. Bir Gediz Deltas› de¤eri olarak entegre markalaflt›rma
çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu do¤rultuda ortak pazarlama
faaliyetlerinin belirlenmesi.
5.5. Mand›ra ürünlerinin Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi
içerisinde sunulmas›na yönelik olarak öngörülen "yönetiflim
modeli" çerçevesinde gerekli sözleflmeler do¤rultusunda
koordinasyonun sa¤lanmas›

- Seyrek Belediyesi
- Sasal› Belediyesi

Hayvanc›l›kla geliflen et
ürünlerinin tan›t›lmas›

Gediz Deltas›’nda sürdürülebilirlik ba¤lam›nda paydafllar›n
mutabakat› ile ortaya ç›kan ortak vizyon çerçevesinde
Seyrek sucu¤u üretim standartlar›n›n sa¤l›k ve çevresel etki
kayg›lar› do¤rultusunda gelifltirilmesi ve üreticilerin
belirlenmesi
Önerilen yönetiflim modeli çerçevesinde, gerek görüldü¤ü
takdirde, kooperatif veya ortakl›k fleklinde ayr› bir tüzel
iktisadi iflletme olarak Seyrek sucu¤u üretim ve/veya sat›fl›
konusuna odaklan›lmas›
Sat›fl kanallar›n›n belirlenmesi ve ortak markalaflt›rma
faaliyetlerinin yürütülmesi gibi ifllevleri yerine getirecek bir
yönetiflim birimi oluflturulmas›
Bir Gediz Deltas› ürünü olarak entegre markalaflt›rma
çal›flmas›n›n yap›lmas› ve bu do¤rultuda ortak pazarlama
faaliyetlerinin belirlenmesi
Seyrek sucu¤unun Gediz Deltas› A¤›rlama Merkezi içerisinde
sunulmas›na yönelik olarak ilgili yönetiflim birimlerinin
koordinasyonunun sa¤lanmas›

Seyrek Belediyesi

Çok katl› yerleflimlerde
yaflayan aileler ve
çocuklar›n›n, deltan›n
do¤al ve kültürel
yap›s›n› tan›mas›

Gediz Ablalar› olarak isimlendirilen hizmetin sunulmas› ile
ilgili yönetiflim biriminin oluflturulmas›
Söz konusu hizmetle ilgili günlük aktivite ve programlar›n
belirlenmesi ve hizmetin sunulaca¤› günler ve zaman
aral›klar›n›n belirlenmesi
Gediz Ablalar›’n›n e¤itim ve formasyonu için gereken
programlar›n, süreçlerin parças› olan paydafllar›n katk›lar›yla
çözümlenmesi ve uygulanmas›
Hizmetin bileflenleri olarak pazarlama faaliyetleri ve fiyat
politikas›n›n; Gediz Ablalar›’n›n k›yafetleri, çocuklara verilecek
hediyeler ve ulafl›m da dahil olacak flekilde belirlenmesi
Hukuki çerçevenin belirlenerek hizmet sözleflmelerinin
haz›rlanmas›

- Gediz Deltas›'n›n Koruma
Durumunun ‹yilefltirilmesi
‹çin Bölge Yerleflkelerinde
Sürdürülebilir Turizmin
Oluflturulmas› Porjesi
Çal›flma Grubu
- Turist Rehberleri Odas›
- Do¤a Derne¤i
- Çakabey Koleji
- Ekin Koleji

Kültürel de¤erlerin
sonraki nesillere
aktar›lmas› ve yöre
halk›na ekonomik katk›
sa¤lanmas›

Müze yönetiminin, Gediz Deltas› turizm ürünü içerisinde,
kurulma aflamas›nda destek ürün sepeti bileflenleriyle
iliflkilendirilmesi
Müzenin kurulmas›
Ziyaret saatleri, özel sergi ve gösterimler gibi alanda ziyaret
ak›fl›yla ilgili konularda koordinasyonun sa¤lanmas›
Müze yönetiminin, di¤er bileflenlerin yönetiflim birimleri ile
ortak pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi
Müze içerisindeki bilgi istasyonu ve hediyelik eflya sat›fl
yerinde di¤er bileflenlere ait, uygun olan ürün ve hizmetlerin
de yer almas›n›n sa¤lanmas›

- Gediz Deltas›'n›n Koruma
Durumunun ‹yilefltirillmesi
‹çin Bölge Yerleflkelerinde
Sürdürülebilir Turizmin
Oluflturulmas› Projesi
Çal›flma Grubu
- Sasal› Belediyesi
- Seyrek Belediyesi
- Cemal Sönmez›fl›k ve
fiadan Sönmez›fl›k

Alan›n do¤al ve kültürel
de¤erlerinin ve turizm
ürünlerinin tan›t›lmas›

Müze yönetiminin, Gediz Deltas› turizm ürünü içerisinde,
kurulma aflamas›nda destek ürün sepeti bileflenleriyle
iliflkilendirilmesi
Müzenin kurulmas›
Ziyaret saatleri, özel sergi ve gösterimler gibi alanda ziyaret
ak›fl›yla ilgili konularda koordinasyonun sa¤lanmas›
Müze yönetiminin, di¤er bileflenlerin yönetiflim birimleri ile
ortak pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi
Müze içerisindeki bilgi istasyonu ve hediyelik eflya sat›fl
yerinde di¤er bileflenlere ait, uygun olan ürün ve hizmetlerin
de yer almas›n›n sa¤lanmas›

- ‹zmir Kufl Cenneti Koruma
ve Gelifltirme Birli¤i Gediz
Deltas›'n›n Koruma
Durumunun ‹yilefltirillmesi
‹çin Bölge Yerleflkelerinde
Sürdürülebilir Turizmin
Oluflturulmas› Projesi
Çal›flma Grubu
- Sasal› Belediyesi
- Seyrek Belediyesi
- Do¤a Derne¤i
- ‹zmir Üniversiteleri
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Peyzaj Örnekleri
Yurtd›fl›nda do¤al alanlarda uygulanan yürüyüfl yolu ve tabela örnekleri foto¤raflarla belirtilmifltir.

Sulak alan için kullan›lan yürüyüfl yolunun yap›lanmas›.

Orman için kullan›lan yürüyüfl yolunun yap›lanmas›.

Yürüyüfl yolu.
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Yürüyüfl yolu.

‹skele örne¤i.

Bilgilendirme levhas›.
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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

