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İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir’in Gediz Deltası’ndaki her türlü yapılaşmanın karşısında durarak Deltayı İzmirliler’e ve gelecek
nesillere miras bırakmalıdır.

Delta’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olması için gerekli girişimlerde bulunmalıdır.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası listesine alınması için gerekli resmi başvuruları yaparak böylesine  
değerli bir doğal alanın hiçbir zarar gelmeden yaşamasını sağlamalıdır.

Doğa Derneği’nin Gediz Deltası Hakkındaki Talepleri Doğa Derneği’nin Ufku: İnsanı diğer canlılardan ayrı görmediğimiz, eylemlerimizin tüm varlıklar ve 
aralarındaki ilişkiler üzerindeki etkisini düşünerek yaşadığımız ve sonucunda doğanın korunmasına 
gerek kalmayan bir kültürü, doğanın kültürünü taşıdığımız bir hayat. 

2002 yılında kurulan Doğa Derneği, bu ufka ulaşmak için Önemli Doğa Alanları, Önemli Kuş Alanları 
ve Kadim Üretim Havzaları başta olmak üzere, dokunabildiği her yerde biyolojik çeşitliliği yaşatmak, 
doğa haklarını savunmak, doğanın kültürünü taşımak, iyilik ve paylaşıma dayalı ilişkileri çoğaltmak 
için çalışır. Bu düşünceleri benimseyen herkes; dil, din, ırk, cinsiyet veya siyasi görüş ayrımı olmadan 
Doğa Derneği’nin parçası, üye ve gönüllüsü olabilir. Derneğin, doğa kültürünü kuşaklar arasında 
taşıyabilmek için kurduğu Doğa Okulu’nun kurslarına ve Yavaş Dükkan ağına katılabilir.

Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için destek ver.

gedizmirasimizdir.org



İzmir gibi nüfusu dört milyonu aşan bir metropolle 
iç içe geçmiş yeryüzündeki nadir sulak alanlardan biridir. 

UNESCO’nun dört Dünya Doğa Mirası kriterinin tümünü 
sağlamaktadır.  Dünya ölçeğinde Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş 

Alanı’dır.

Flamingoların dünya nüfusunun neredeyse yüzde onu, İzmir’in 
Gediz Deltası’nda yaşamaktadır.  Nesli tehlike altında olan tepeli 
pelikan,  Akdeniz foku ve Caretta caretta deniz kaplumbağasının 

birlikte yaşadığı ender alanlardan biridir.

Tüm Ege Denizi’ndeki en önemli balık yavrulama ve beslenme 
alanlarından biridir ve Türkiye’deki tuz üretiminin yaklaşık üçte biri 

burada gerçekleşmektedir.

Dünyanın en fazla tehlike altındaki 422
Önemli Kuş Alanı’ndan biridir.

Gediz Deltası Hakkında Bilmeniz Gereken 

Beş Gerçek İzmir’i tek başına bir şehir olarak algılamak mümkün değil. İzmir, Anadolu ve geniş 
Akdeniz Havzası arasında bir köprü konumundadır. Tıpkı kum saatinin dar yerinde 
olduğu gibi Anadolu’nun her yerinden akan kültür ve ürünler burada buluşur ve 
körfezden geçerek Akdeniz’in diğer coğrafyalarına yayılır. Bunun nedeni, şehrin bir 
körfez ve bir nehrin, yani İzmir Körfezi’nin ve Gediz Nehri’nin buluştuğu benzersiz 
coğrafyada doğmuş olmasıdır. Burada deniz ve tatlı su, Ege’nin başka hiçbir 
yerinde olmadığı kadar iç içe geçmiştir ve bu çok özel coğrafi  koşul İzmir şehrinin 
köklerini oluşturur.

İzmir Körfezi’nin doğu kıyısındaki Gediz Deltası, 401 kilometre uzunluğundaki 
Gediz Nehri’nin körfezle buluştuğu yerdir ve Karşıyaka’dan başlayarak Foça 
tepelerine kadar uzanır. Bu bölge, yeryüzünün en zengin ve benzersiz doğal 
alanlarından biridir. Flamingoların dünya nüfusunun neredeyse yüzde onu, İzmir’in 
Gediz Deltası’nda yaşamaktadır. Bu özellikleri nedeniyle Türkiye’deki 14 Ramsar 
Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası, pek çok kanun ile yasal koruma altındadır. 

Bir alanın UNESCO Dünya Doğa Miras Listesi’ne dahil edilebilmesi 
için Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen dört doğal 
kriterden en az birini karşılaması gerekiyor. İzmir’in Gediz Deltası 
dört kriterin tümünü sağlıyor. Bu kriterler aşağıdaki gibidir:

 Sıradışı doğa olaylarını, eşsiz doğal güzellikleri ve estetik   
 öneme sahip alanları içermesi.

 Yaşamın gelişimi, yer şekillerinin oluşumunda devam eden önemli 
 jeolojik süreçler veya önemli  jeomorfi k veya fi zyografi k özellikler  
 dahil dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden istisnai   
 örnekler olması.

 Kara, tatlısu, kıyı ve deniz ekosistemleri ve hayvan ve bitki   
 topluluklarının evrim ve gelişiminde  devam eden önemli ekolojik  
 ve biyolojik süreçleri sunan istisnai örnekler olması.

 Bilim veya koruma açısından istisnai evrensel değere sahip   
 tehlike altındaki türleri içeren yerler de dahil, biyolojik    
 çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve dikkat    
 çeken doğal habitatları içermesi.

Körfezde Hayat 

Tepeli pelikan ve balıkçı Deltadaki çoban Deniz börülcesi toplayan kadın Kara gagalı sumru


