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PROJENİN AMACI

Projenin genel amacı, uluslararası düzeyde 
öneme sahip sulak alanların korunması ile ilgili 
olarak Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun 
ve iyi uygulamalara ilişkin bilgi alışverişinin 
geliştirilmesidir. Proje özellikle, Türkiye ve AB 
arasında bilgi alışverişi ve diyalog yoluyla, 
faydalanıcının ve paydaşlarının sulak alanların 
izlenmesi ve rehabilitasyonu konusundaki 
kapasitesini geliştirmeyi, yerel ve bölgesel 
paydaşların Gediz Deltasının izlenmesi ve 
rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalara katılımını 
sağlamayı ve AB’deki iyi uygulamalar temelinde 
izleme ve rehabilitasyon faaliyetlerini belirlemeyi 
ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

PROJENİN TEMEL ÇIKTILARI VE FAALİYETLERİ

Gediz Deltası, tüm Akdeniz Havzasındaki en geniş sulak 
alanlardan biri olup Türkiye’nin en geniş alana sahip kıyı sulak 
alanıdır. Proje, uluslararası düzeyde öneme sahip sulak alanların 
korunmasına yönelik genel amacı doğrultusunda önemli 
çıktılar oluşturacaktır. Proje kapsamında Gediz Deltasında 2 
teknik çalıştay ve 2 saha çalışması gerçekleştirilecek; sulak 
alan online portalı ve mobil uygulaması geliştirilecek; Gediz 
Deltası İzleme Rehberi hazırlanacak; Gediz Deltasında izleme 
eğitimleri düzenlenecek; 3 afiş ve 3 broşür hazırlanacak; Gediz 
Deltası Festivali düzenlenecek; kısa bir film çekilecek; Gediz 
Deltası Yönlendirme Komitesi kurulacak; projenin medyada 
yer alması sağlanacak ve bir Kapanış Çalıştayı düzenlenecektir. 
Belirtilen çıktıların elde edilebilmesi amacıyla aşağıdaki 
faaliyetler uygulanacaktır:

• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik bir teknik çalıştayın 
düzenlenmesi

• Su ve kıyı kuşlarının izlenmesine yönelik teknik saha 
çalışması

• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik bir teknik çalıştayın 
düzenlenmesi

• Tuzla rehabilitasyonuna yönelik saha çalışmasının 
gerçekleştirilmesi

• Sulak alan online portalı ve mobil uygulamasının 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

• Gediz Deltası Yönlendirme Komitesinin kurulması
• Farkındalık oluşturma ve görünürlük materyallerinin 

hazırlanması
• Medya aracılığıyla farkındalık oluşturma ve savunuculuk
• Gediz Deltası Festivali
• Fransa’da proje kapanış çalıştayı
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