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Vizyonumuz
İnsanın bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu; var oluşunun doğa üzerindeki
etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam
tarzını benimsediği bir dünyaya ulaşmak.
Misyonumuz
Doğa ve insanı bir bütün halinde ele alarak başta "Önemli Doğa Alanları" olmak üzere
tüm Türkiye sathında doğanın yaşamasını sağlamak.
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Giriş
Gediz Deltası Faaliyet Raporu, Gediz Deltası Yönetim Planı’nın uygulanması için Doğa
Derneği’nin

üstelendiği

sorumluluklar

kapsamında,

2007-2009

yılları

arasında

gerçekleştirdiği çalışmaları içermektedir. Raporda yer alan çalışmalar, Gediz Deltası
Yönetim Planı’nın 11.3, 11.4, 14.1, 14.2 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Bu rapor, Gediz Deltası Veritabanı’nın oluşturulması çalışmalarına katkı sunmak ve
Yönetim Planı’nın uygulanması için sorumlu olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak ü zere
hazırlanmıştır.
Yönetim Planı’nda sorumlu kurumlardan olan Seyrek ve Sasalı Belediyeleriyle 2007-2008
yıllarında ortak çalışmalar yürütülmüştür. 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 5747 sayılı Kanun kapsamında Seyrek ve Sasalı Belediyeleri kapatılarak bu
yerleşim yerleri mahalle olarak Çiğli ve Menemen ilçesine bağlanmıştır. Raporda Seyrek
ve Sasalı Belediyeleri ile Yönetim Planı kapsamında yapılan çalışmalara yer verilmiş ve
çalışmanın yapıldığı dönemde ki haliyle, Belediye olarak ifade edilmiştir.
Yönetim Planının uygulanması için Doğa Derneği’nin yüklenici ya da yardımcı olduğu
faaliyet ve alt faaliyetler şunlardır;

Faaliyet

Alt Faaliyet/Katılım Durumu

Gü ncel
Durum

5.
Farklı kurum ve kuruluşların
alanda yaptıkları planlama ve
plan uygulama çalışmaları
arasında eşgüdüm sağlanması,
çelişkili uygulamaların ortadan
kaldırılması.

5.1. Yardımcı
Gediz Deltası Yönetim Planı Projesi
çerçevesinde belirlenen sulak alan
koruma bölge sınırları, İzmir
Büyükşehir Belediyesi 1/25000
ölçekli Nazım İmar Planı ile
bütünleştirilecek.

Tamamlandı.

11.
Gediz Deltası sulak alan
ekosisteminin doğrudan ya da
dolaylı olarak sağladığı ekonomik
faydaların yöre halkına
yö nlendirilerek koruma –
kullanım dengesinin tahsis
edilmesi ve halkın ekonomik
çıkarlarına zarar veren – doğal
ortamı tehdit eden faaliyetlerin
ö nlenmesi.

11.5. Yardımcı
Yaban hayatı, sulakalanlar, doğa
tarihi üzerine eğitim veren, Gediz
Deltası’ndaki ekolojik, ekonomik
ve tarihi yapıyı içeren bir “Gediz
Deltası Doğal Yaşam Parkı”nın ilgili
kurum, kuruluş ve sivil toplum
örgütleri ile eşgüdüm içerisinde
planlanacak ve gerekli izinler
alındıktan sonra uygulanacak.

12.
Deltada doğal yapısı bozulmuş
ya da değişmiş ekosistem ve
habitatların iyileştirilerek yaban
hayatı için uygun hale getirilmesi
(restorasyon çalışmaları) ve tür
koruma çalışmalarının yapılması.

13.
Gediz Deltası’nın doğal yapısının
korunması ve sürekliliğinin
sağlanması amacıyla deltadaki
yaban hayatının izlenmesi ve
envanterinin yapılması.

14.
Gediz Deltası’nın koruma ve
kullanma dengesi gö z ö nü nde
tutularak gelecek nesillere
sağlıklı olarak bırakılabilmesi
amacıyla çevre ve doğa bilinci
eğitimi verilmesi, alanın yerel,
ulusal ve uluslararası ölçekte
tanınması ve tanıtılması
çalışmalarının yapılması

12.2. Yardımcı
Deltada doğal yapısı bozulmuş ya
da değişmiş yaban hayatı yaşam
alanları belirlenecek, belirlenen bu
alanlar bir plan dahilinde yaban
hayatı için uygun hale getirilecek
(restorasyon ve rehabilitasyon
çalışmalarının yapılması).

Başlamadı.

12.3. Yü klenici
Delta için ö nemli olan tü rlerin
belirlenerek yaşama ve üreme
alanlarının korunması ve
geliştirilmesi için bir plan dâhilinde
uygulama çalışmaları yapılacak.

Başlamadı.

13.1. Yü klenici
Deltanın ve deltada yaşayan
kuşların miktarında meydana
gelen değişimler belirlenecek, bu
bilgilerin koruma ve yönetim
amaçlı kullanılabilmesi amacıyla
kuş miktarlarının düzenli olarak
kışlama, üreme, göç
envanterlerleri ile izleme
çalışmaları yapılacak.
14.1. Yardımcı
Doğa, çevre ve yaban hayatı
koruma bilinci oluşturulması,
deltanın yerel, ulusal ve
uluslararası ölçekte tanıtılması
amacına yönelik eğitim,
konferans, seminer, toplantı ve
organizasyonlar dü zenlenecek,
yazılı ve görsel malzemeler
hazırlanacak.
14.2. Yü klenici
Deltaya gelecek ziyaretçilerin
faaliyetlerine yö nelik gerekli
bilgilendirme, eğitim, ekoturizm
çalışmaları planlanacak ve
uygulanacak.

Başladı. Devam
Ediyor.

14.4. Yardımcı
Bölgesel gelişmeye ve iletişime
katkı sağlamak amacıyla Faaliyet
5.4. ve Faaliyet 10.4.’de belirtilen
toplantı ve Yönetim Planı’nın
uygulama sonuçlarını içeren bir
bü lten (3 ya da 6 ayda bir)
çıkarılacak.

Başlamadı.

Başladı. Devam
Ediyor.

Başladı. Devam
Ediyor.

I.GEDİZ DELTASI’NIN KORUMA DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BÖ LGE
YERLEŞKELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN OLUŞTURULMASI PROJESİ
Seyrek, Sasalı Belediyeleri, Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği ve Doğa Derneği bu
projeyle Yönetim Planı’nın 11.3, 11.4, 14.1, 14.2 numaralı faaliyetleri kapsamında
çalışmıştır.

Bu

maddeler

yöre

halkının

katılımıyla

bölgenin

tanıtımı,

ekoturizmin

geliştirilmesi ve koruma kullanma dengesinin oluşturulmasını içermektedir.
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Gediz

Deltası'nın

Koruma

Durumunun

İyileştirilmesi

İçin

Bölge

Yerleşkelerinde

Sü rdürülebilir Turizmin Oluşturulması Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı önderliğinde
Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın işbirliği ve Seyrek,
Sasalı Belediyeleri ve Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği ortaklığı ile Doğa Derneği
tarafından Şubat 2007’den Ocak 2008’e kadar olan dönemde yürütülmüştür.
Gediz Deltası Yönetim Planı’nın büyük hedefi ile projenin genel hedefi aynıdır: ’’Gediz
Deltası Sulak Alan Ekosistemi’nin ekolojik işleyişinin, biyolojik çeşitliliğinin ve peyzaj
bü tünlüğünün korunması ve alanın kaynak değerlerinin sağladığı ekonomik girdilerin yöre
insanının refah seviyesini yükseltecek şekilde yöre halkına yönlendirilmesi.’’
Gediz

Deltası’nın

Koruma

Durumunun

İyileştirilmesi

İçin

Bölge

Yerleşkelerinde

Sü rdü rü lebilir Turizmin Oluşturulması Projesi, Gediz Deltası Yönetim Planı’na hizmet
edecek şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır.
Yöre insanının katılımıyla Gediz Deltası’nın doğasının yaşaması ve tanıtılması gerekliliğiyle
proje hazırlanmış ve uygulanmıştır. Proje, Avrupa Birliği hibesi ve proje ortaklarının
katkılarıyla yaklaşık 88.000 EU bütçeyle tamamlanmıştır.

Projenin hedef grupları, Seyrek ve Sasalı belde halkı, işsiz genç kadınlar, bölgedeki diğer
sivil toplum kuruluşları ve diğer önemli doğa alanlarındaki karar vericiler ile deltaya gelen
ziyaretçilerdir.

Projeyle Gerçekleştirilen Faaliyetler
Yerel Yönetişim Modelinin Hazırlanması
Gediz Deltası’nda yürütülecek olan turizm faaliyetlerinin planlanması ve devamlılığının
sağlanabilmesi için yerel yönetişim modeli hazırlanmıştır.
Bu model dört bölümden oluşmaktadır.
Çalışma Grubu: Proje ortaklarından oluşan bu grup, proje faaliyetlerinin zamanında ve
hedeflere

yönelik

gerçekleştirilmesinden

ve

deltada

turizm

çalışmalarının

geliştirilmesinden sorumludur. Çalışma grubunun tüm bu sorumlulukları bir yönergede
toplanmıştır. (Ek.4)
Danışman

Grubu:

Gediz

Deltası

Sürdürülebilir

Turizm

Planı’nın

geliştirilmesinden

sorumludur.
İcra Kurulu: Gediz Deltası Sürdürülebilir Turizm Planı’nda yer alan faaliyetlerin pazarlama
stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.
Süreçler Özelinde Oluşacak Kuruluşlar (Kooperatif, dernek, iktisadi işletme, birlik vb.):
Gediz Deltası Sürdürülebilir Turizm Planı’nda bulunan faaliyetlerin yasal kimlik kazanarak
ve organize olarak yü rü tü lmesinden sorumludur.
Sürdürülebilir Turizm Planı ve Pazarlama Stratejisinin Oluşturulması
Gediz Deltası’nda doğa turizminin geliştirilmesi için Gediz Deltası Sürdürülebilir Turizm
Planı hazırlanmıştır. Bu plan, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırlatmış olduğu Gediz
Deltası Yönetim Planı’na hizmet etmektedir.
Turizm Danışmanı Ferit Karakaya’nın uzmanlığında hazırlanan plana, danışman grubunu
oluşturan on iki farklı kurum katkı koymuştur.

Fotoğraf: Esra Kartal

Planın hazırlanması sürecinde çalıştaylar, delta gezileri, kurumlarla birebir görüşmeler
yapılmış ve Türkiye’de yerel yönetimlerin katkısıyla kültürel ve doğa turizmi konusunda
gelişen Beypazarı ilçesi, projenin çalışma grubu tarafından ziyaret edilmiştir.
Danışman Grubu
Danışman grubu, turizm planı ve pazarlama stratejisinin gelişmesinde katkı sağladığı gibi
planın uygulanması için de görevler üstenmiştir.
Danışman grubunu oluşturan kurumlar;
İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
Ege Ü niversitesi
İzmir Turist Rehberleri Odası
İzmir Ticaret Odası
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği
Ç akabey Koleji
Ekin Koleji
Karşıyaka Belediyesi
İzmir Peyzaj Mimarları Odası
Farklı kurumlarla iletişim halinde olunması; çalışmaların farklı bakış açıları ve bilgilerle
çeşitlendirilmesine olanak sağlamıştır.

Sasalı Beldesi Ev ve Kahvehaneler İçin Yenileme Çalışması
Sasalı Beldesi, İzmir Kuş Cenneti ve yapılmakta olan Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na
yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Sasalı, her iki turistik alanın ziyaretçileri için uğrak
noktası olabilecektir. Sasalı çevresindeki bu iki alan turizm için hazırlanırken beldenin de
bu değişimin içinde olması gerekliliği doğmuştur.

Sasalı Belediyesi’nin katkısıyla beldede planlanandan fazla yapıda yenileme çalışması
yapılmıştır. Bu çalışmanın yapılacağı binalar belde girişi ve meydanında bulunan işyerleri,
evler, kamu kuruluşları olarak belirlenmiştir. Belde halkının en fazla kullandığı binaların
boyanmasına özen gösterilmiştir. Gençlerin kullandığı Sasalı Belediye Spor Kulübü, belde
tarım kooperatifi, muhtarlık, belediye binası, belde kadınlarının ve genç kızlarının eğitim
gördüğü halk eğitim binası, Sasalı Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği öncelikli yapılar
olmuştur.
Belirlenen boya renkleri için Gediz Deltası’nın renkleri tercih edilmiştir. Belde halkının
önemli bir kısmı tuz üretimi, tarım ve balıkçılıktan geçimini sağlamaktadır. Yöre insanıyla
delta arasındaki ilişkiyi güçlendirmek üzere Ege Denizi’nin mavisi, tuzun beyazı ve mısırın
sarısı yapılan çalışmada seçilen renkler olmuştur.
Yenileme çalışması İzmir halkının gönüllü desteğiyle yapılmıştır. Sasalı’nın değişimine
İzmirliler

ve

sağlamışlardır.

üniversite

öğrencileri,

kahvehanelerin

masalarını

boyayarak

katkı

Bilgilendirme ve Tanıtım Panolarının Hazırlanması
Gediz Deltası’nın doğası ve yöre insanıyla ilişkisini anlatan tanıtım ve bilgilendirme
panoları hazırlanmıştır.
El İşi Kursları
Seyrek ve Sasalı beldelerinde yaşayan kadınların ve işsiz gençlerin rolü nü gü çlendirmek
üzere el işi kursları düzenlenmiştir.
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Gediz Deltası’nın doğasının tanıtımı çalışmalarına yöre kadınlarının katılımının sağlanması
ve bundan ekonomik gelir elde etmeleri hedeflenmiştir. Dü zenlenen kursların, delta
doğasından ilham alınarak yü rü tü lmesi ve katılımcılara istihdam yaratacak nitelikte
olmasına özen gösterilmiştir. Beldelerde düzenlenen tüm kurslar için Çiğli Halk Eğitim
Merkezi’yle çalışılmıştır.
Bu kapsamda Seyrek beldesinde kuaförlük, takı, bakır işlemeciliği, kırkyama, kumaş
boyama,

rölyef,

ahşap

boyama,

seramik,

Trabzon

hasır

işlemeciliği

kursları

düzenlenmiştir. Tüm kurslar belediye binasında hafta içi günlerinde gerçekleşmektedir.
Çocuklu kadınların kurslara katılımını kolaylaştırmak için belediye binasında bir de kreş
açılmıştır.
Sasalı beldesinde düzenlenen kurslar; makine nakışı, takı, kuaförlük, kırkyama, dikiş
konularındadır. Bu kurslar Sasalı Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu binada tüm hafta
sürmektedir. Beldenin çocuklu kadınlarının katılımı için de kreş bulunmaktadır.
Kursiyerler, Çiğli Halk Eğitim Merkezi’nin sekiz aylık eğitim programından faydalanarak
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim sertifikalarına sahip olmuştur.

Hedeflenen

Ulaşılan

Hedeflenen

Gerçekleşecek

Katılımcı

Katılımcı

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi

Sayısı

Sayısı

Sasalı Beldesi

20

19

1 Ay

8 Ay

Seyrek Beldesi

20

51

1 Ay

8 Ay

Kurslar,

ev

hanımlarının

sosyalleşmesi,

aile

ekonomilerine

katkı

sağlamaları,

özgüvenlerinin artması, işsiz genç kızlar için çalışma alanı sağlamıştır.
Kurslarda yapılan hediyelik eşyaların tanıtımı için kursiyerler tarafından stant tanıtımları
hazırlanmış ve fuarlara katılım sağlanmıştır.
Bilgisayar Kursları
Sasalı ve Seyrek beldelerinde yaşayan gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar
kursları düzenlenmiştir. Çiğli Halk Eğitim Merkezi’nin eğitimleri verdiği kurslar beldelerin
ilköğretim

okullarının

bilgisayar

laboratuarlarında

gerçekleştirilmiştir.

Kurslar

için

beldelere on adet bilgisayar alınmıştır.
Kurslara

gençlerin

yanı

sıra

ilköğretim

öğrencileri,

ev

hanımları

ve

belediye

çalışanlarından da katılım olmuştur.
Hedeflenen

Ulaşılan

Hedeflenen

Gerçekleşecek

Katılımcı

Katılımcı

Eğitim Süresi

Eğitim Süresi

Sayısı

Sayısı

Sasalı Beldesi

20

19

1 Ay

8 Ay

Seyrek Beldesi

20

30

1 Ay

8 Ay

İnternet Sitesinin Oluşturulması
Gediz

Deltası’nın

doğal,

kültürel

ve

sosyal

yapısını

ve

projeyi

tanıtan

www.gedizdeltasi.org internet sitesi hazırlanmıştır.
Tanıtım Malzemelerinin Oluşturulması
Gediz Deltası’nın doğal, kültürel ve sosyal yapısıyla birlikte turizm ürünlerini tanıtan
poster, broşür ve etiket hazırlanmıştır.
Gediz Deltası’nın Basında Tanıtımı

Türkiye’deki 305 Ö nemli Doğa Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası’nın korunması ve
tanıtılması için yürütülen çalışmaların kamuoyuna duyurulması için yazılı ve sözlü basın
açıklamaları düzenlenmiştir.

Fotoğraf: Burcu Parmak

Sasalı ve Seyrek Beldelerinde Festival Organizasyonu
Sasalı Belediyesi 1990’lı yıllardan 2009 yılına kadar aralıklı olarak Kuş Cenneti Şenliği’ni
düzenlemiştir. Seyrek Belediyesi ise aralıklı olarak Uçurtma Şenliği düzenlemiştir. Yeterli
bütçenin olmaması nedeniyle festival çalışma grubunun öneri ve isteğiyle iptal edilmiştir.
Turist Rehberleri ve Basın Mensupları İçin Tanıtım Gezisi
Turizm konusunda hazırlıkların yapıldığı Gediz Deltası’nda turist rehberleri ve basın
mensupları için bir tanıtım gezisi düzenlenmiştir.

Fotoğraf: Esra Kartal

Bu gezi, İzmir Turist Rehberleri Odası’na bağlı rehberlerin alanı tanımaları, tur
programlarına almaları ve alanla ilgili görüşlerinin alınmasını sağlamıştır. Yerel basın
mensuplarına İzmir’in sahip olduğu bu alanın doğal değerleri ve proje hakkında bilgi
verilmiştir.

Gezi

gerçekleştirilmiştir.

yirmi

tur

rehberi,

on

kadar

basın

mensubunun

katılımıyla

Deneyim Paylaşım Raporunun Oluşturulması
Proje uygulama sü recinde elde edinilen tüm tecrübelerin diğer Ö nemli Doğa Alanlarında
ve

yönetim

planı

yapılmış

veya

yapılmakta

olan

sulak

alanlarıyla

paylaşılması

hedeflenmiştir. Bununla birlikte, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir turizm çalışmaları
yü rü tmekte olan sivil

toplum kuruluşlarının

ve yerel yönetimlerin

çalışmalarında

kolaylaştırıcı olması amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.
Deneyim Paylaşım Sempozyumu
Deneyim Paylaşım Raporu’nun hedeflerine yönelik olarak projeyle elde edilenlerin diğer
Önemli Doğa Alanları’nda çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversitelerle
paylaşımları için deneyim paylaşım sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf: Burcu Parmak

Proje süresince yaz aylarında yaşanan susuzluk Gediz Deltası’nı da etkilemiştir.
Susuzluğun deltada yaşayan yaban hayatına, doğal yaşam alanlarına ve tarıma olumsuz
etkileri yakından gözlenmiştir. Değişen iklim koşullarıyla yaşanan su sıkıntısının diğer
sulak

alanlarını

da

etkilediği

bilinmektedir.

Bu

nedenle

deneyim

paylaşım

sempozyumunun içeriğin genişletilerek “Sulak Alanlar Sempozyumu” olarak yapılmasına
karar verilmiştir.
Sempozyum, Çevre ve Orman Bakanlığı’yla birlikte 22-23 Kasım 2007 tarihlerinde Seyrek
Belediyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma, on dört sulak alanda çalışan İl Ç evre ve
Orman Mü dü rlü kleri, üniversiteler, kaymakamlık ve belediyelerin katılmıştır.
İki günlük çalışma sonucunda uzmanlar Türkiye’nin susuzluk ve sulak alan kaybıyla ilgili
sorunlarını çözmek üzere on beş maddelik bir bildirge yayımlamıştır (EK 2). Bildirge,

susuzluğu Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden biri olarak tanımlıyor
ve bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için özel sektör, medya, kamu kurumları ve sivil toplum
ortaklığıyla uygulanması gereken bir yol haritası çiziyor.
Hazırlanan bildirge basın aracılığıyla kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunulmuştur.
İki gün süren sempozyumda Gediz Deltası’nda edilenler ve gerçekleştirilen çalışmalar
yapılan sunum ve alan gezisiyle paylaşılmıştır.
Sempozyumda yer alan sulak alanlar;
Adana, Yumurtalık Lagünü
Adıyaman, Gölbaşı Gölleri
Afyon, Afyon Sulak Alanları
Burdur, Burdur Gö lü
Bursa, Uluabat Gö lü
Denizli, Acıgöl Erzincan Ekşisu Sazlıkları
Isparta, Eğirdir Gölü
İzmir, Gediz Deltası
Konya, Akşehir Gölü
Konya, Ereğli Sazlıkları
Samsun, Kızılırmak Deltası
Sivas Sulak Alanları
Van,Van Gö lü
Proje Hakkında Görüşler

Özgü Çalık – Sasalı Belediye Spor Kalecisi, Sasalı Beldesi
Gediz Deltası ve Sasalı beldesine yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı tüm Doğa
Derneği ekibine sonsuz teşekkürler. Bir Sasalılı olarak Gediz Deltası çalışmalarında
gönüllü çalışmaktan onur duyuyorum.
Işıl Yılmaz-Kursiyer, Seyrek Beldesi
Kurslar, Seyrekli kadınlara önemsendiklerini hissettiriyor. Farklı şeyler yapmaları, ev
işlerinden başka konularda da becerilerini keşfetmelerini sağladı. Kilden vazo, bakırdan
kuş yaparak dertlerini unutuyorlar. Ticarete ilk adımı attılar. Bu kursların Seyrek’le
özdeşleşip devam etmesini umuyorum.

Sırrı

Özen-Sürdürülebilir

Kalkınmanın

Sektörel

Politikalara

Entegrasyonu

Projesi Koordinatö rü , UNDP
Saha ziyaretleri ve çeşitli faaliyetlerde, projenin amacına ulaştığını, yerel sahiplenme ve

kapasite gelişiminin sağlandığını gördük. Bütün bunların gerçekleşmesinde Doğa
Derneği’nin saha tecrübesi, dinamik ekibi ve profesyonel proje yönetimini göz ardı
etmememiz gerekiyor.
Proje faaliyetlerinin sona ermesine rağmen gerek yerel yöneticilerin projeyi sahiplenmesi
gerekse yerel halkın yoğun ilgisi, projenin etkisini arttırarak devam edeceğini gösteren
en büyük işaretlerden biri.
UNDP Proje Ekibi adına projede emeği geçen ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi
bir borç bilirim.

A. CAMARGUE DELTASI VE GEDİZ DELTASI ARASINDA DENEYİM PAYLAŞIMI
Gediz Deltası Yönetim Planı’nın 14.1 numaralı alt faaliyeti kapsamında Fransa’nın Marsilya
şehri yakınlarındaki Camargue Deltası’nda 8-13 Haziran 2008 tarihlerinde toplantılar
düzenlenmiştir.

Fotoğraf: Esra Kartal

Gediz Deltası’yla biyolojik çeşitlilik bakımından benzerlik gösteren Fransa’daki Camargue
Deltası arasında deneyim paylaşımında bulunmak, koruma ve tanıtım çalışmalarını
yerinden gözlemlemek üzere Fransa’da toplantılar düzenlenmiştir.
Bu çalışmaya Seyrek Belediye Başkanı ve İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme
Birliği (İzkuş) Başkanı Nurgül Uçar, Sasalı Belediye Başkanı Veli Kasap, Karşıyaka
Belediyesi Kültür Müdürü Şebnem Güncü, Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Olcay,

Doğa Deneği Bilim Koordinatörü Özge Balkız ve Doğa Derneği Gediz Deltası Proje
Sorumlusu Esra Kartal katılmıştır.
Beş günlük çalışma süresince PACA Bölgesel Belediyesi’nin üst düzey yöneticileri,
belediyenin turizm ofisi yetkilileri, Tour du Valat Biyoloji İstasyonu yetkilileri ile toplantılar
yapılarak deltadaki tanıtım, yönetim ve koruma çalışmaları hakkında görüşülmüştür.
Camargue Deltası’nın turizm değeri olan arena, kuş cenneti, doğa müzesi gibi turistik
merkezler ziyaret edilmiştir.
Her iki deltanın doğa ve turizm değerleri arasındaki benzerlik ve Camargue Deltası’nda bu
değerlerin tanıtımı ve korunması için tecrübelerin olması Gediz Deltası için bir şans olarak
değerlendirilmiştir. Gediz Deltası’nda tur rotalarının planlanması, turizm ürünlerinin
geliştirilmesi konularında örnekler Camargue Deltası’nda bulunmaktadır ve buradaki ilgi
sahipleri bu deneyimleri paylaşmaya hazırdır.
Toplantı ve Ziyaretlerin Çıktıları
PACA Bölgesel Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile daha fazla çalışmada yer almayı
ve işbirliklerini geliştirmek istediğini iletmiştir. Bu bilgi Nurgül Uçar tarafından İzmir
Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletilmiştir.
Deltanın İzmir’deki tanınırlığı için farklı ilgi ve yaş gruplarına özel broşür, poster ve pano
çalışmaları ve bilimsel yayınların etkisi gözlenmiştir.
Gediz Deltası’nda kurulması planlanan Sulak Alan Eğitim ve Araştırma Merkezi için benzer
bir merkezin çalışmalarından sorumlu olan Tour du Valat Biyoloji İstasyonu bugüne kadar
flamingo

araştırmalarında

kontak

kurum

olduğu

gibi

araştırma

merkezi

için

de

gerektiğinde destek sağlayabilecek donanıma sahip olduğu gözlenmiştir.
Tuz, ahşap biblo gibi ürünlerin tanıtım için kullanılabilecek ürünler arasında olduğu
gözlenmiştir.
Tuzla çalışanlarının flamingo halkalama çalışmalarına dahil edilmesinin Camargue
Deltası’ndaki

çalışmalara

önemli

başarı

sağlamıştır.

Gediz

Deltası’nda

da

bu

uygulanmaktadır ancak katılan işçi sayısı iki ya da üç kadardır. Halkalama çalışmalarına
tuzla çalışanlarının daha fazla sayıda katılması için Doğa Derneği çalışacaktır.
Camargue Festivali’nin organizatörleriyle 2009 yılındaki festival için Gediz Deltası’nın
konuk delta olması görüşülmüştür. Görüşmenin ardından Gediz Deltası’nın bu festivalde
temsil edilmesi konusunda İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği çalışmıştır.

Çalışma Hakkında Görüşler
Nurgü l Uçar - Seyrek Belediye Başkanı, İzmir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme
Birliği Başkanı
Dünyanın başka bir ülkesinde Gediz’e bu kadar çok benzeyen bir alanı görmek ilk bakışta
şaşırtıcı olsa da aslında değil. Doğanın ülkeler gibi telden sınırlarının olmadığının resmi
Gediz ve Camargue deltalarında görülüyor. İzmir ve Marsilya arasındaki köprüleri bugün
flamingolar iki alan arasında göç ederek sağlıyorlar. Bizi de onlar bir araya getirdi ve
getirmeye de devam edeceğine eminim.
Şebnem Güncü - Karşıyaka Belediyesi Kültür Müdürü
Camargue Deltası’nı, koruma kullanma dengesinin sağlandığı ve kültürün yaşatıldığı
örnek bir alan olarak görüyorum. Avcı, çiftçi ve kuşların ihtiyaçlarının aynı derecede
önemseniyor olması ve hepsinin delta için vazgeçilmez olarak görülmesi çok önemli.
Gediz Deltası’yla Camargue Deltası’nı karşılaştırdığımda Türkiye’deki doğa koruma
yaklaşımını yasakçılık üzerine kurulu olduğunu görüyorum. Ancak Camargue için de
yakın geçmişte bu durumun aynı olması nedeniyle doğa koruma yaklaşımlarının giderek
tüm dünyada gelişerek değiştiğini ve yaşamamız gereken bir süreçte olduğumuza
inanıyorum.
Fatma Olcay - Çiğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Sulak

alan

yönetimi

konusunda

Camargue

Deltası’nın

çok

başarılı

olduğunu

düşünüyorum. Gediz’e baktığımız gibi Camargue Deltası’na da bakmalı ve buradaki ilgi
sahipleriyle birlikte çalışmalıyız.

B. GEDİZ DELTASI FLAMİNGO PROJESİ
Flamingo Projesi kapsamındaki halkalama ve araştırma çalışmaları, Gediz Deltası Yönetim
Planının 13.1 numaralı faaliyeti kapsamında flamingoların göç yollarının tespitine hizmet
etmektedir.

Fotoğraf: Tamer Zeybek

Doğa Derneği tarafından 2003 yılından bu yana yürütülen Flamingo Projesi, Fransa’da
bulunan Tour du Valat Biyoloji İstasyonu tarafından desteklenmektedir. Proje bugüne
kadar İzmir Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün onay ve desteği, İzmir Kuş Cennetini
Koruma ve Geliştirme Birliği, Ege Üniversitesi, Ege Doğal Yaşamı Koruma Derneği,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kuş Araştırmaları Derneği ve
Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle uygulanmıştır.
Flamingo Projesiyle, Akdeniz Havzası’ndaki flamingo kolonilerinde yumurtadan çıkan
bireylerin

Türkiye’yi

ne

oranda

kullandıkları

ve

bunun

sonucunda

da

araştırma

çalışmalarının yoğunlaştığı Gediz Deltası’nın Akdeniz Havzası’ndaki flamingolar için önemi
belirlenebilmektedir.
Projenin uygulama alanları, Türkiye’de flamingoların en fazla üreme gösterdiği Tuz Gölü
ve Gediz Deltası’dır. Tuz Gölü’nün konumu itibariyle yapılan çalışmalar hava uçuşu ve
yavru sayısının tespitiyle sınırlı kalmaktadır. Gediz Deltası’nda ise üreme ve halka okuma
arazileri,

halkalama

çalışması

ve

kuş

gözlemcileri

için

halkalama

çalıştayları

düzenlenmektedir. Bu çalışmalar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle
ve kuş gözlemcilerinin gönüllü katılımıyla düzenlenmektedir.

2007 Flamingo Projesi
Flamingo Ü reme ve Halka Okuma Arazileri
2007 yılında flamingolar Gediz Deltası’nda koloni oluşturmak için 11 Nisan tarihinde
Çamaltı Tuzlası’nda toplanmaya başlamışlardır. Koloniyi araştırmak için Mayıs ve Temmuz
ayları arasında toplam üç arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf: İlker Kul

1. Arazi Çalışması: 31 Mayıs-4 Haziran 2007
Beş günlük arazi çalışmasında 44 saat gözlem yapılmıştır. Bu gözlemlerde 25 farklı bireye
ait halkalar toplam 44 kez okunmuştur. Bu bireylerin 13’ünü n Fransa, 6’sının İspanya,
5’inin Tü rkiye ve 1’inin İtalya orijinli olduğu belirlenmiştir. Gözlenen bireylerin 6’sının
Gediz Deltası kolonisinde başarıyla ürediği kesinleştirilmiştir. Üreyen bireylerin 2’si Fransa
(DHDS ve FDXP), 2’si İspanya (1/BFF ve 0/CBN), biri İtalya (ITN) ve biri de Tü rkiye
(T/AAV) orijinlidir. Bu çalışmayla ilk kez Türkiye doğumlu bir flamingonun Türkiye’de
ürediği kanıtlanmıştır. Alanda yaklaşık 2400 yavru sayılmış ve 3400’e yakın erginin hala
kuluçkada olduğu tahmin edilmiştir.
2. Arazi Çalışması: 20-24 Haziran 2007
Beş gün süren arazi çalışmasında toplam 42 saat 40 dakika süren gözlem yapıldı. Bu
gözlemlerde 30 kez halka okundu ve 16 tane halkalı birey gözlendi. Bu bireylerin 8’i
Fransa, 2’si İspanya, 3’ü Türkiye, 2’si İtalya, 1’i de Sardinya doğumluydu. Gözlemler
sırasında yalnızca tarsus bölgesinde metal halkası olan bir birey gözlendi. Alanda 30003500 arasında yavru sayıldı ve 400-500 arasında erginin hala kuluçkada olduğu tahmin
edilmiştir.

3. Arazi Çalışması: 14-15 Temmuz 2007
İki gün süren arazi çalışmasında altı saat yirmi dakika süren gözlemler yapıldı. Çalışmanın
ikinci gününde Türkiye doğumlu olan bir bireye ait halka okundu (T/AKZ). Kreşteki
yavruların sayımı için yapılan bu arazi çalışmasında 3500-4000 kadar yavru sayıldı.
Kreşin yakınında diğer arazi çalışmalarına göre daha az sayıda, 1000-2000 erişkin birey
gözlendi. Kuluçkada olan az sayıda (40-70 arası) bireyin olduğu tespit edildi.
Yukarda

özetlenen

gö zlemler

Tour

du

Valat

Enstitü sü

ve

Ege

Ü niversitesi

ile

değerlendirilerek 4. halkalama çalışması için uygun tarih belirlenmiştir. Halkama
çalışmasının ardından da yuva sayımı için bir günlük arazi çalışması yapılmıştır.
Yuva Sayısı
22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan çalışmada adalarda ve seddelerde toplam 4,234
yuvanın kullanıldığı tespit edilmiştir.
4. Flamingo Halkalama Çalışması
Halkalama çalışmasının organizasyonu ve halkalama tarihlerinin belirlendiği araştırma
çalışmaları iki ay sürmüştür. Bu sürede deltadaki yavru sayısı ve halkalı birey sayısının
belirlendiği arazi çalışmaları, halkalama çalıştay programı, halkalama uzmanları ve
çalışmaya katılacak 75 kişinin görev dağılımı yapılmış, katılımcılara dağıtılmak üzere
sertifika, t-shirtler ve Flamingo Halkalama Kılavuzu hazırlanmıştır. Organizasyon, İl Çevre
Orman

Müdürlüğü,

belediye,

üniversite,

sivil

toplum

kuruluşlarının

desteğiyle

gerçekleştirilmiştir.
Flamingo ü reme ve halka okuma arazilerinin verilerine gö re Ege Ü niversitesi ve Tour du
Valat Enstitüsüyle yapılan değerlendirmede halkalama çalışması için 29 Temmuz tarihi
belirlenmiştir. Halkalama hakkında bilgilendirme ve görevlendirmenin yapılacağı çalıştay,
27-28

Temmuz

2007

tarihlerinde

İzmir

Kuş

Cenneti

Ziyaretçi

Merkezi’nde

gerçekleştirilmiştir.
Halkalama çalışması, İzmir dışından 48, İzmir’den 24 ve yurtdışından da 3 kişi olmak
ü zere toplam 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
29

Temmuz

tarihinde

sabah

05:15-07:50

saatleri

arasında

yapılan

halkalama

çalışmasında 216 yavru flamingonun sağ tibialarına birer PVC ve sol tibialarına da birer
metal halka takılmıştır.

2009 Flamingo Projesi
Flamingo Ü reme ve Halka Okuma Arazileri
2009 yılında flamingolar Gediz Deltası’nda koloni oluşturmak için 28 Mart 2009 tarihinde
Çamaltı Tuzlası’nda toplanmaya başlamışlardır. Koloniyi araştırmak için Haziran ve
Ağustos ayları arasında üç arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.
1.Arazi Çalışması 13-17 Haziran 2009
Beş günlük arazi çalışmasında toplamda 40 saatlik kreş gözlemi iki farklı noktadan
yapılmıştır. Bu gözlemlerde 161 kez halka okunmuştur. Birbirinden farklı 82 halkalı birey
gözlenmiştir. Bu bireylerden 38’inin Türkiye, 24’ünün Fransa, 13’ünün İspanya ve 7’sinin
İtalya orijinli olduğu tespit edilmiştir. Gö zlenen bireylerin 21’inin Gediz Deltası kolonisinde
ürediği kesinleştirilmiştir. Üreyen bireylerin 9’u Türkiye ( T/AHT, T/ALF, T/AKZ, T/AFH,
T/BAZ, T/BHP, T/ADL, T/BCC, T/CJS), 6’sı Fransa (CDJJ, CBSC, ALSJ, BXLP, DHDS, AFLF),
3’ü İspanya (1/FHV, 0/LTF, 0/BZV) ve 3’ü de İtalya (IDCL, IVX, ISD) orijinlidir. Alanda
yaklaşık 400 yavru sayılmıştır ve en az 3.200 çiftin gözlemler sırasında kuluçkada olduğu
tahmin edilmiştir. Bu çalışma sırasında Gediz Deltası’ndaki flamingo kolonisinde ilk kez bir
yuvada iki yumurta gözlenmiştir.

2. Arazi Çalışması: 3-7 Temmuz 2009
Beş gün süren çalışmada 37,5 saat kreş gözlemi iki farklı noktadan yapılmıştır. Bu
gözlemlerde 62 kez halka okundu. Bir önceki arazi çalışmasından farklı olarak 16 yeni
halkalı birey daha gözlendi. İlk iki arazi çalışmasının sonunda birbirinden farklı 98 halka
okundu. İkinci arazi çalışmasında okunan 16 halkalı bireyden 6’sının Türkiye, 6’sının
Fransa, 2’sinin İspanya ve 2’sinin de İtalya orijinli olduğu tespit edildi. Bir ö nceki arazi
çalışmasına ek olarak, gözlenen bireylerden 3’ünün daha Gediz Deltası kolonisinde ürediği
kesinleştirilmiştir. Üreyen bireylerin üçünün de Fransa (CDNS, CXLS, AJCD)

doğumlu

olduğu belirlenmiştir. Alanda 1300-1600 arasında yavru sayıldı ve yaklaşık 2.000 çiftin
kuluçkada olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada iki farklı noktada iki yumurtalı yuva
gö zlemiştir. Ve yuvalardan birinde yumurtadan yavru çıktığı görülmüştür.
3. Arazi Çalışması: 4-8 Ağustos 2009
Beş günlük arazi çalışması süresince toplam 14 saat gözlem yapıldı. Arazinin yapıldığı
tarihlerde kreş dağıldığı ve sayım yapılması gereken saatlerdeki hava şartları nedeniyle
toplam gözlem süresi kısalmıştır. Bu gözlemlerde 31 kez halka okunmuştur. Ö nceki arazi
çalışmalarından farklı olarak 8 yeni halka daha okunmuştur. Okunan 8 halkadan 5’inin
Türkiye, 2’sinin Fransa ve 1’inin de İspanya orijinli olduğu tespit edilmiştir. 2009 yılı için
Gediz Deltası’nda yumurtadan çıkan yavru sayısının ortalama 3.000 (2.600-3.350)
civarında olduğu belirlenmiştir.
Yukarda

özetlenen

gö zlemler

Tour

du

Valat

Enstitü sü

ve

Ege

Ü niversitesi

ile

değerlendirilerek 5. halkalama çalışması için uygun tarih belirlenmiştir. Halkama
çalışmasının ardından da yuva sayımı için bir günlük arazi çalışması yapılmıştır.
5.Flamingo Halkalama Çalışması
Halkalama çalışmasının organizasyonu ve halkalama tarihlerinin belirlendiği araştırma
çalışmaları 2,5 ay sürmüştür. Bu sürede deltadaki yavru sayısı ve halkalı birey sayısının
belirlendiği arazi çalışmaları, halkalama çalıştay programı, halkalama uzmanları ve
çalışmaya katılacak 79 kişinin görev dağılımı yapılmış, katılımcılara dağıtılmak üzere
sertifika, t-shirtler ve Flamingo Halkalama Kılavuzu hazırlanmıştır. Organizasyon,
belediye, il çevre ve orman müdürlüğü, üniversite, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle
gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraf: İlker Kul

Flamingo ü reme ve halka okuma arazilerinin verilerine gö re Ege Ü niversitesi ve Tour du
Valat Enstitüsüyle yapılan değerlendirmede halkalama için 16 Ağustos tarihi belirlenmiştir.
Halkalama hakkında bilgilendirme ve görevlendirmenin yapılacağı çalıştay, 14-15 Ağustos
2009 tarihlerinde Gediz Deltası’nda bulunan Sasalı Mahallesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Halkalama çalışması, İzmir dışından 49, İzmir’den 27 ve yurtdışından da 3 kişi olmak
üzere toplam 79 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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çalışmasında 247 yavru flamingonun sağ tibialarına birer PVC ve sol tibialarına da birer
metal halka takılmıştır.
On sekiz bireyin iki kanadı ve boyun bölgesinde birer dakika boyunca parazit aranmış ve
toplanan parazitler alkolde sabitlenmeleri için tüplere yerleştirilmiştir. Aynı şekilde
bireylerden alınan tüy örnekleri üzerinde yapılacak DNA analizi yoluyla bireylerin
cinsiyetleri belirlenecektir.
Halkalama çalışması başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş, ölen hiçbir birey olmamış ancak
bir birey yaralanmış (bacak üzerinde deri kesiği sonucu yaralanma) fakat bu birey de
tedavi edilerek serbest bırakılmıştır.
C. KIŞ ORTASI SUKUŞU SAYIMLARI (KOSKS)
Gediz Deltası’nda 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen Kış Ortası Su Kuşu Sayımları,
Yönetim Planının 13.1 ve 14.1 numaralı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Sulakalanlar ve türler bazında sukuşu popülasyonlarının kısa ve uzun vadede gösterdikleri
değişimleri, türlerin kış aylarındaki dağılımlarını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında
alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturmaktır. Türkiye’de 1967'den bu yana
aralıklı olarak yapılan sayımlar, 2004 yılından sonra her yıl yapılarak düzenli yapılan
önemli bir tür ve alan izleme çalışması olarak yerleşmiştir.
Doğa Derneği, 2004 yılından itibaren Çevre ve Orman Bakanlığı’nın işbirliğiyle Kış Ortası
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konusunda Türkiye’de ulusal ve uluslar arası koordinasyonu sağlamaktadır. Sayım
sonuçları ve yapılan değerlendirmeleri içeren basın açıklamaları yapılarak sulak alanların
güncel durumları hakkında kamuoyu bilgilendirilmektedir.
.
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2008-2009 yıllarında Gediz Deltası Kış Ortası Sukuşu Sayımlarının koordinasyonu İzmir
Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği tarafından yürütülmüştür. Sayım sonuçlarının
ulusal ve uluslar arası değerlendirilmesi Doğa Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir
Doğa Derneği ekibi ve sukuşu tanımlama konusunda uzman olan kuş gözlem toplulukları
ve gönüllü sayım ekipleri tarafından yapılan sayım sonuçlarının bilimsel değerlendirmeleri
Türkiye Kış Ortası Sukuşu Sayımları Raporu adıyla yayınlanmaktadır. Rapor, öncelikli
olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve kuş gözlemciler başta olmak üzere,
ü niversiteler, sivil toplum ö rgü tleri, yerel yö neticiler ve daha birçok ilgi grubu ile
paylaşılmaktadır.
Sayım sonuçları ve bazı analizler dünya ölçeğinde Uluslararası Sulakalanlar Kurumu ve
Dünya Kuşları Koruma Kurumu ile paylaşılmaktadır. KOSKS yapılan tüm ülkelerden
toplanan verilerin birleştirilmesi sonucunda sukuşlarının biyocoğrafik popülasyonları ve
sulakalanlar hakkında çok önemli bilgilere dinilmektedir. Elde edilen tüm bu veriler aynı
zamanda Dü nya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da kullanılarak türlerin kırmızı
liste değerlendirmeleri yapılmaktadır.

2007 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları:
Sayımlarda Türkiye genelinde 1,653.284, Gediz Deltası’nda 52 türden 49.011 kuş
kaydedilmiş. 2007 ulusal sayımlarında Gediz Deltası en fazla türün görüldüğü sulak alan
olarak belirlenmiştir.
2008 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları:
Türkiye genelindeki sayımlarda 123,416.7 kuşun kışladığı belirlenmiştir. İzmir Kuş
Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği’nin verilerine göre Gediz Deltası’nda 89.061 adet kuş
kışlamıştır.
2009 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları:
987.936 adet su kuşunun 2009 yılında Tü rkiye'de kışladığı belirlenmiştir. İzmir Kuş
Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği’nin verilerine göre Gediz Deltası’nda 90.416 adet su
kuşu sayılmıştır.
DÜNYA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ
Gediz Deltası Yönetim Planının 13.1 ve 14.1 numaralı faaliyetleri kapsamında Dünya Kuş
Gözlem Günü etkinlikleri EgeDoğa Derneği ile düzenlenmektedir. Gediz Deltası’nda
düzenlenen etkinlikler, Deltanın ve kuş gözlemciliğinin İzmir’de tanıtımı için önem
taşımaktadır.
Dünya Kuş Gözlem Günü, kuşların yaşam şekilleri, göçleri, yaşama alanları hakkında
bilginin paylaşılması, kuşların ve yaşam alanlarının korunması konusunda kamuoyunun
bilinçlenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife
International) üyesi olan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çeşitli etkinliklerle her yıl
ekim arının ilk hafta sonu tüm dünyada kutlanmaktadır.
Türkiye’de bu çalışmanın ulusal ve uluslararası organizasyonu Doğa Derneği tarafından
yapılmaktadır.
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belediyelerle işbirliği içinde düzenlenmektedir.
Çalışma 2007 ve 2008 yıllarında Doğa Derneği ve EgeDoğa Derneği tarafından, 2009
yılında EgeDoğa Derneği’nin koordinasyonunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İzmir
Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirme Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

D. YAYGIN KUŞLARI İZLEME PROJESİ
Gediz Deltası Yönetim Planı’nın 13.1 numaralı faaliyeti kapsamında Deltanın belli bir
bölümünde gerçekleştirilen Yaygın Kuş İzleme Çalışmasıyla yirmi yedi yaygın kuş türü
kaydedilmiştir.
Belirli yaşam alanlarına özgü, kısıtlı dağılım gösteren “nadir” kuş türlerine kıyasla “yaygın
kuşlar” için çeşitli tehditler bulunmaktadır. Yaygın kuşların sayılarındaki değişimin
izlenmesi, büyük ölçekteki tehditlerin doğal yaşam üzerindeki etkisinin anlaşılmasını
sağlamaktadır. Üreyen yaygın kuşlar üzerine gönüllüler aracılığıyla geniş kapsamlı bilgi
toplanmasını hedefleyen bu proje sayesinde, doğadaki değişimler hakkında kuşlar
aracılığıyla bilgi toplanıyor.
2002 yılında başlayan ve otuz ülkenin dâhil olduğu Pan-Avrupa Yaygın Kuş İzleme Projesi,
2007 yılında Türkiye’de Doğa Derneği’nin koordinasyonunda uygulanmaya başladı. İlk yıl
İzmir ve Ankara’da yapılan izleme çalışmaları ilerleyen yıllarda başka şehirlerde de
uygulanmaya başladı.
Proje kapsamında İzmir ve çevresinde 39 adet sayım noktası belirlenerek haritaya işlendi.
Gediz Deltası için 6 ve 7 numaralı sayım noktaları tespit edildi ve bunlardan 7 numaralı
noktada Okan Bilge tarafından sayımlar gerçekleştirildi.

2007 ve 2008 yıllarındaki çalışmalar Türkiye’nin Yaygın Kuşları 2007-2008 Raporuyla
yayınlanmıştır.

TANITIM ÇALIŞMALARI
Yönetim Planı’nın 14.1 faaliyeti kapsamında Gediz Deltası’nın tanıtılması ve burada
edinilen tecrübelerin aktarılması için şunlar yapılmıştır;
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği Sivil Sesler Festivali’nde Sunum-2009
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine delta tanıtım gezisi-2009
İzmir Uluslararası Turizm Fuarı’nda stant tanıtımı-2008
GEF Proje eğitim toplantısında sunum-2008
UNDP’nin koordinasyonunda düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara
Entegrasyonu proje konferansında stant-2008
Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu’nun düzenlediği
Akasya Gençlik Zirvesi’nde sunum-2007
Seyrek Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kadın Öyküleri Yarışması’nda sunum-2007
EgeDoğa Derneği üye buluşmasında sunum-2007

