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İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Kuruluşu ve yapısı:
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği; İzmir Kuş Cenneti
'nin korunması,
bozulan doğal alanların yeniden eski doğal haline getirilmesi, ulusal ve uluslararası
tanıtımının sağlanması ve gelecek kuşaklara bozulmamış doğal alanlar olarak bırakılması
amacıyla, 
2003 
yılında kurulmuş, 
5355 s
ayılı 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'
na bağlı ve
tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşudur.
Birliğin üyeleri:
•İzmir Büyükşehir Belediyesi • Çiğli Belediyesi • Karşıyaka Belediyesi • Foça
Belediyesi • Menemen Belediyesi'
dir. Birliğin Başkanlığını İ
zmir Büyükşehir Belediye
Başkanı 
Aziz KOCAOĞLU 
sürdürmektedir.
Birliğin amacı ise İzmir Kuş Cennetini korumak, bölgedeki kuşların, canlı varlıkların ve doğal
yaşamın kalitesini arttırmak, bunlar için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, doğal yaşamın
önemini yeni kuşaklara aktarılması için eğitim, restorasyon, tanıtım vb. gibi konularda alanla
ilgili çeşitli projeler geliştirerek uygulamaya koymaktır. Ayrıca uluslararası Ramsar
Sözleşmesi ile koruma altına alınmış olan İzmir Kuş Cenneti, T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile aramızda yapılan alan işbirliği
protokolü kapsamında alanın yürütücülüğünü Birliğimiz üstlenmiştir.
İzmir Kuş Cenneti'nin taşıdığı özellikler:
İzmir kenti sınırları içersinde, 
Çiğli 
metropol ilçesinde yer alan İ
zmir Kuş Cenneti,
salt
Türkiye
'nin değil dünyanın en önemli sulak alanlarından biridir. Deltanın büyüklüğü yaklaşık
40.000 
hektardır. Kış mevsiminde 
80.000 i
le 1
20.000 s
u kuşuna ev sahipliği yapan G
ediz
Deltası 
–
İzmir Kuş Cenneti
, aralarında dünya ve Avrupa ölçeğinde tehlike altında olan 28
civarında su kuşuna, yıl boyu da yaklaşık 2
92 k
uş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Biyolojik
çeşitlilik ve ekolojik açıdan taşıdığı eşsiz önemin yanı sıra ekonomik ve peyzaj değerleri
açısından da çok önemli bir sulak alanımızdır. Ayrıca uluslararası R
amsar Sözleşmesi
ile
koruma altına alınmış olan İzmir Kuş Cenneti, 1. Derece Doğal Sit, Arkeolojik Sit ve Yaban
Hayatı Koruma Sahası gibi çok önemli koruma statülerine de sahiptir
.

Bu kapsamda Birliğimiz, kuruluş amacına yönelik olarak çeşitli tanıtım, eğitim, yenileme vb.
gibi konularda alanla ilgili çeşitli projeler geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Bunların
başında da her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen ve bu yıl da 7
. kez
düzenlemekte
olduğumuz, 
“İzmir Kuş Cenneti Karikatür Yarışması
” gelmektedir.
2016 Yılı İçin Konu;
‘'İzmir Kuş Cennetinde; Havada, Karada, Suda Yaşam'' olarak belirlenmiştir.
Belirlenen bu konudaki temel amaç;
İzmir Kuş Cennetinin bulunduğu Gediz Deltası, i
çerdiği farklı habitatlar nedeniyle başta
kuşlar olmak üzere çok sayıda hayvan türüne ve hatta nesli dünya ölçeğinde tehlike altında
olan birçok canlı türüne de ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle
Türkiye
'nin en önemli kuş
cennetlerinden biri olan
İzmir Kuş Cenneti’
ni sadece kentimize değil tüm
Türkiye’
ye daha
iyi tanıtılmasıdır.
İzmir Kuş Cenneti hakkında daha geniş bilgi için; w
ww.izmirkuscenneti.gov.tr
.
internet adresine girilmesi gerekmektedir.
İzmir Kuş Cennetinde ; Havada yaşam
Gediz Deltası’nda bulunan yaban hayvanları arasında kuşlar çok önemli bir yere sahiptir.
Delta Türkiye’nin en fazla kuş çeşitliliğine sahip alanlarından birisidir. Alanda bugüne kadar
yapılan araştırmalar ve amatör kuş gözlemcilerinin gözlemlerinde 292 kuş türü
kaydedilmiştir. Her yıl düzenli yapılan Kış Ortası Sukuşu Sayımı (KOSKS)’nda ise 30 bin ile
127 bin arasında sukuşu sayılmaktadır. Devamı ve detaylı bilgi için:
www.izmirkuscenneti.gov.tr
İzmir Kuş Cennetinde ; Karada yaşam
Deltalar yapıları gereği çok farklı tipte habitatlar içermelerinden dolayı, buralardaki yaban
hayatı da buna göre şekillenmektedir. G
ediz Deltası 
da içerdiği farklı habitatlar nedeniyle,
başta kuşlar olmak üzere çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türler
arasında Çakal, Tilki, Yaban Domuzu, Yaban Tavşanı, Yaban Kedisi, Saz Kedisi, Gelincik
vb. gibi türler alanda görülmektedir.Devamı ve detaylı bilgi i
çin:
www.izmirkuscenneti.gov.tr
İzmir Kuş Cennetinde ; Suda yaşam
Gediz Deltası
boyunca uzanan kıyılarda ve dalyanlarda toplam 6
0 
tür deniz balığı, 
Gediz
Nehri
ağzında ve Sazlıgöl’de de 1
4 
tür tatlı su balığı ile birlikte bölgede T
eke Karidesi,
Yılan Balığı 
ve 
Nehir Midyesi g
ibi türlerde suda yaşam göstermektedir. Devamı ve detaylı
bilgi için
:
www.izmirkuscenneti.gov.tr
Katılım Koşulları
1.
Yarışma ulusal ölçekte olup tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
2. 
Karikatürlerin çizim tekniği serbesttir. Özgün yapıt tercih edilse de, bilgisayar çıktısı olarak
da gönderilebilir. Bu durumda yapıt ıslak imzalı olmalıdır. Kâğıt boyutu dikey veya yatay
kullanımı serbest olan 
A3 (29,7x42 cm) v
eya
A4 (2,1x29,7 cm)
olacak ve başka bir zemine
yapıştırılmayacaktır.

3. 
Yarışmaya gönderilen karikatür ödül alsın ya da almasın iade edilmeyecek ve
saklanacaktır.
4. 
Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül
almamış olmalıdır. Ödül aldığı saptanan yapıtlar derecelendirmeye giremezler. Ancak
yayımlanmış olabilir.
5. 
Yarışmacılar, karikatürleriyle birlikte ekteki katılım formunu da doldurup göndereceklerdir.
Ayrıca her eserin arkasına adlarını, soyadlarını, adreslerini, telefon numaralarını ve
eadreslerini, 
18 
yaşından küçüklerde doğum tarihlerini mutlaka yazmalıdırlar.
6. 
Bir yarışmacı, yarışmaya
en fazla
5 adet

yapıt gönderebilir. Bu sayının üzerinde yapıt
gönderenler yarışmadan eleneceklerdir.
7.
Yapıtların en geç 
31 Mayıs 2016 t
arihi mesai bitimine kadar yarışma, adresine, posta
yoluyla hasar görmeden ulaştırılmış olması ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir.
8.
Yarışma Seçici Kurulu, 
Haziran 
Ayı içerisinde bir tarihte toplanacak, seçilen yapıtlar
iki
gün 
içersinde
www.izmirkuscenneti.gov.tr i
nternet adresinden duyurulacak ve sonuçlar (
3
gün sonunda
) kesinleşecektir. Kazananlara önceden bildirim yapılarak ödülleri İ
zmir'
de
açılacak sergide törenle dağıtılacaktır.
9.
Yarışmada ilk üç dereceye girenlerden İzmir dışında olanların törene gidişgeliş ve bir
günlük konaklama giderleri 
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 
tarafından
karşılanacaktır. Diğer harcamalar yarışmacıların kendilerine ait olacaktır.
10. 
Katılımcılar, ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarını
İzmir Kuş
Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
'ne devrederler ve bunu peşinen kabul etmiş
sayılırlar. Yarışmaya gönderilen karikatürler arasından seçici kurulun belirleyeceği bir
bölümü, hazırlanacak olan bir albümde toplanacak ve bu albüm sergilenmeye değer görülen
katılımcılara gönderilecektir.
11. 
Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar, yukarıdaki koşulları kabul etmiş
sayılırlar.
Seçici Kurul Üyeleri:
1. Aziz KOCAOĞLU, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik Başkanı
2. Gökhan DEMİRAĞ, Foça Belediye Başkanı
3. Rahmi BAYRAK, T.C.Orman ve Su İşleri IV. Bölge Müdürü
4. Prof. Dr. Mehmet SIKI, E.Ü. Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı
5. Dr. Tamer SEYİS, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Müdürü
6. Cemalettin GÜZELOĞLU, Karikatürcü
7. Saadet Demir YALÇIN, Karikatürcü
8. Sadık PALA, Karikatürcü
9. Halit ŞEKERCİ, Karikatürcü
10. Murteza ALBAYRAK, Karikatürcü
11. Ömer ÇAM, Karikatürcü
Ödüller:
Birincilik Ödülü : 3.000. TL
İkincilik Ödülü : 2.500. TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000. TL
Mansiyon Ödülü: 3 adet : 1.000. TL

(Mansiyonlardan bir tanesi 18 yaşından küçük iki genç çizer arasında paylaştırılacaktır.)
Sanatçılarımıza başarılar dileriz.
Son Başvuru Tarihi: 
31 Mayıs 2016
günü mesai bitimi
Yazışma Adresi:
İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği
“İzmir Kuş Cennetinde, Havada, Karada, Suda yaşam”
Konulu Karikatür Yarışması,
Akdeniz Mah. Halit Ziya Blv. 1353 Sk. No:1
Taner İş Merkezi K:6 D:603 Konak / İZMİR
Tel ve Faks: 0 232 441 31 77
Ayrıntılı Bilgi için:
http://www.izmirkuscenneti.gov.tr/


