
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞAL YAŞAM PARKI ücretsiz yayınıdır. Kış Dönemi / 2014

Türkiye'nin ilk fil ailesinin
yeni heyecanı “DENİZ”



  Yeniden doğdular
Hayvan tacirleri tarafından satılmak istenirken ele geçirilen 3 tilki ile yaralı ve yardıma muhtaç halde İzmir Doğal 
Yaşam Parkı’na getirilen 3 kerkenez, 3 kukumav ve 1 ishak kuşu, uzman personel tarafından iyileştirildikten sonra 
yeniden yaban hayatına bırakıldı. 2013 yılından bu yana parka getirilen yaralı 350 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu.
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HABERLER
   Adı “Deniz” oldu 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda geçtiğimiz Pazartesi günü dünyaya gelen yavru filin ismi Park 
çalışanları tarafından belirlendi: Deniz..  Sevimli yavru, açık havaya çıkarılmadan önce en az 2 hafta daha kontrol 
altında tutulacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente 
kazandırdığı Doğal Yaşam Parkı’ndaki 
Asya fili ailesi giderek genişliyor. 
Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçeleri 
arasında gösterilen parktaki ilk fil doğumu 
2011 yılında yaşanırken, bu aynı zamanda 
Türkiye’deki ilk fil doğumu olmuştu.  Baba 
Winner ile anne Begümcan çiftinin ilk 
yavrularının ismi düzenlenen anketle 
“İzmir” olarak belirlenmişti. İzmir Doğal 
Yaşam Parkı’nda geçtiğimiz günlerde yeni 
bir fil yavrusu daha dünyaya geldi. Son 
derece sağlıklı olan dişi yavrunun ismi, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun talebi üzerine Park 
çalışanları tarafından konuldu. Yapılan 
ankette öne çıkan “Deniz”, sevimli 
yavrunun da ismi oldu. İzmirlilerin görmek 
için sabırsızlıkla beklediği yavrunun 2 
hafta daha “kapalı alanda” annesinin 
yanında kalacağı ve gelişim sürecine göre 
açık alana çıkarılacağı bildirildi.

Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaban hayatında 
yaralanan hayvanlar için de tedavi merkezi görevi görüyor. 2013 
yılından itibaren yaralı olarak getirilen 350’nin üzerinde yaban 
hayvanını sağlığına kavuşturan Doğal Yaşam Parkı’nın son 
misafirleri 3 tilki ile 3 kerkenez, 3 kukumav ve 1 ishak kuşu 
oldu. İnternet üzerinden “kurt köpeği” olarak satılmak 
istenirken, alıcı kılığına giren Orman ve Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri tarafından hayvan tacirlerinin 
elinden kurtarılan ve yaralı oldukları belirlenen 3 yavru tilki, 
Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Uzman personel tarafından 
tedavileri yapılan yavru tilkiler tekrar sağlıklarına kavuştuktan 
sonra yaban hayatına bırakıldı.



  Adını “Masum” koydular
Afyon’da işkence görmüş halde bulunan Afrika mahmuzlu kaplumbağası, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda tedavi 
altına alındı. 25 yaşında olduğu belirlenen kaplumbağa, tedavisi tamamlandıktan sonra parkta yalnızlık çeken 100 
yaşındaki hemcinsine arkadaş olacak.

  Eski dostlar buluştu
İzmir Doğal Yaşam Parkı, bu kez göz yaşartan bir 
buluşmaya sahne oldu. Pak Bahadır ile 
Begümcan’a 28 yıl bakıcılık yaptıktan sonra 
emekli olan Bahattin Öztanman’ın yıllar sonra 
parka yaptığı ziyarette duygusal anlar yaşandı. 
Eski bakıcısının sesini duyan Begümcan, çıkardığı 
sesler ve hareketlerle müthiş bir sevgi gösterisi 
yaptı. Oğlu gibi gördüğü Pak Bahadır’ın mezarını 
da ziyaret eden Öztanman, parktan ayrılırken 
baba fil Winner’a “Kızım Begümcan ve torunum 
İzmir’e iyi bak” nasihatı verdi.
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Doğal Yaşam Parkı’nda çok mutlular
Doğal Yaşam Parkı’nı kente kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür eden 
Öztanman, “28 yıl fillere baktım, Kültürpark içindeki hayvanat bahçesiyle burası arasında çok fark var. Filler burada 
özgürce dolaşıyor ve çok mutlular. Onları mutlu görmek beni de mutlu etti. İzmir ve Begümcan ile birlikte 3 çocuğum, 3 
torunum var. Hiçbir zaman onları evlatlarımdan ayırmadım. Şimdi oğlum yadigarlarıma bakıyor. Vasiyetim Begümcan ve 
İzmir’e iyi bakmasıdır” diye konuştu.

125’den fazla türde 1500'e yakın hayvana ev sahipliği yapan 
İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın yeni sakini Afrika mahmuzlu 
kaplumbağası oldu. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Manisa Şubesi 
ekipleri tarafından Afyonkarahisar’da kabuğunun arka tarafından 
matkapla delinip zincirlenmiş halde sokakta bulunan 
kaplumbağa İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Gördüğü 
işkencenin etkilerini yaşayan talihsiz hayvan, parktaki 
veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Şu an gözetim altında 
bulunan ve 25 yaşında olduğu belirlenen kaplumbağa, iyileşme 
sürecinin ardından sonra parkta bulunan Afrika mahmuzlu 
kaplumbağa ailesinin yanına bırakılacak. Yetkililer yeni gelen 
kaplumbağanın, diğer 2 kaplumbağanın yaşının küçük olması 
nedeniyle, yalnızlık çeken 100 yaşındaki büyük kaplumbağaya 
arkadaş olacağını belirtti. Yeni gelen kaplumbağa ile birlikte 
parktaki Afrika mahmuzlu kaplumbağa sayısı 4’e yükseldi. 
Afrika mahmuzlu kaplumbağalarının Türkiye’ye ait bir tür 
olmadığı, kaçak yollarla ülkemize getirilmiş olabileceği bildirildi. 
Doğal Yaşam Parkı’nın yeni kaplumbağasına “Masum” adı 
verildi.

Bu da yeşil su kaplumbağası
Öte yandan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri 
tarafından bulunan yaralı yeşil su kaplumbağası da İzmir Doğal 
Yaşam Parkı’na getirildi. Balıkçılarının ağına takılarak ön 
yüzgecinden yaralandığı tahmin edilen yeşil su kaplumbağasının 
tedavisi parkın uzman personeli tarafından özenle yapılıyor. 
Antibiyotik tedavisi uygulanan yaralı kaplumbağa, sağlığına 
kavuştuktan sonra tekrar doğaya salınacak.
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İzmir Doğal Yaşam Parkı fotoğraf yarışması
İzmir Doğal Yaşam Parkı’ında 2012 yılında ilki düzenlenen fotoğraf yarışması geleneksel hale 
geldi. İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda barınan 120’den fazla türde 1200’ü aşkın hayvanı genç 
nesillere tanıtmak ve fotoğrafçılığın gelişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan fotoğraf 
yarışması, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. “Sizin Gözünüzden Doğal Yaşam” başlığı altındaki 
yarışma için başvuru süresi 11 Eylül 2014 tarihinde başladı

Fotoğraf Sanatçısı Erol Özdayı, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Fotoğraf Ana Sanat 
Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Işık Sezer,  DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 
Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Koştumoğlu,  İzmir Doğal 
Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ve fotoğrafçı Zeynel Aydın’dan oluşan jüri, Ocak ayı içinde 
değerlendirme için toplanacak. Seçici Kurul’un değerlendirmesi sonucu belirlenen 50 eser 
arasından ilk 4’e girenlere ödül verilecek.

Yarışmada birincilik ödülü bisiklet ve tablet bilgisayar, ikincilik ödülü bisiklet, üçüncülük ödülü ise 
tablet bilgisayar olarak belirlendi. Mansiyon kazanan yarışmacının ödülü ise dijital fotoğraf 
makinesi. Ayrıca seçilen 50 eserin sahibine de katılım belgesi ve İzmir Doğal Yaşam Parkı 
hediyeleri verilecek. 

Geride kalan iki yılda birbirinden başarılı fotoğrafların damgasını vurduğu yarışmaya ilginin bu 
yıl da büyük olması bekleniyor. Başvurular için son tarih 26 Aralık.

Doğal Yaşam Parkı sınırları içinde çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya katılmak 
isteyenler, şartname ve katılım formuna www.izmirdogalyasamparki.org.tr adresinden 
ulaşabilir.
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İZMİR DOĞAL YAŞAM
PARKI / 2013-2017

Kentsel gelişim süreci içerisinde, toplumun doğaya olan 
özlemini gidermek, doğal ve korunaklı ortamlar yaratmak, 
çevre bilincine ve tehlike altında olan ekolojik değerlere 
vurgu yaparak, İzmir halkının doğa ve hayvan sevgisini 
arttırmak, yaşanabilir bir kent ortamı yaratılmasına 
katkıda bulunmak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal 
Yaşam Parkı'nın misyonunu oluşturur.

Türkiye’nin ilk Doğal Yaşam Parkı olan İzmir Doğal Yaşam 
Parkı, 425.000 metre kare alanda 120 türde 1200 hayvan 
ile 30 Kasım 2008’de ziyarete açıldı. O günden bugüne 
dünyanın sayılı doğal yaşam parkları sıralamasında 
yerimizi üst noktalara taşımak olan hedefimiz 
doğrultusunda tür sayısı ve çeşitliliği artırmaya yönelik 
çalışmalarımız devam etmektedir. Bu hedef doğrultusunda;
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• Mayıs 2013’de İsrail Ramat 
Gan'da bulunan Safari Zoological 
Center'dan  ve Jerusalem'deki 
Tisch Family Zoological 
Garden'dan 7 farklı türden 45 
yeni hayvan doğal Yaşam 
ailesine katıldı.

• 2008-2013 yılları arasında 
parkımızda lemur barınağı ile 
vaşak barınağı yapıldı.

• İsrail’den gelen 7 türden biri 
olan Koati barınağı yapıldı.

• Yeni türlerden Marmoset 
Maymunu ve Meyve Yarasası 
barınağı düzenleme çalışması 
devam etmektedir. 

Marmoset Maymunu
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Yapılan bu çalışmalar dışında önümüzdeki yıllarda 
getirilmesi düşünülen türler için fizibilite ve barınak proje 
çalışmaları devam etmektedir.
2013-2017 yılları içerisinde gerçekleştirilecek 
projeler:

• Tembel Ayı Projesi: Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve 
Akvaryumları Birliği’nin (EAZA) dünyada soyu tükenmekte 
olan ve koruma altına alınan sloth bear (tembel ayı) 
üretim projesi çerçevesinde İzmir Doğal Yaşam Parkı’na 

getirilecek bir çift tembel ayı, buradaki uygun koşullarda 
çoğaltılarak Avrupa’daki diğer hayvanat bahçelerine 
gönderilecek ve bu ülkelerdeki vatandaşlar da doğadaki 
varlıkları giderek azalan bu türü tanıma imkânına sahip 
olacak.

• Su Samuru

• Afrika Pengueni

• Sülün Barınağı
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• Parkın yanında bulunan 200 
dönümlük rezerv alanına Güney 
Amerika Hayvanları Habitatı 
oluşturulması ile ilgili fizibilite 
çalışmaları yapılmaktadır. Güney 
Amerika türleri olan jaguar, puma, 
küçük kedi, oselot, örümcek 
maymun, oklu kirpi gibi hayvanlara  
barınaklar yapılması ve yeni yaşam 
alanları oluşturulması.
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EAZA KAMPANYASI “KUTUPTAN KUTUP’A”
(POLE TO POLE)
Kutuptan Kutup’a Kampanyası, 
kutuplarda yaşayan ve risk 
altındaki nadir türlere ve iklim 
değişikliğine dikkat etmek 
amacıyla düzenlenmiştir.

Sürdürebilir bir yaşam için geniş 
eylem odaklı olan bu kampanya 
her bir bireyin ya da toplumun 
karbon ayak izini düşürmek için 
mevcut olan yöntemleri 
geliştirmek üzerine 
düzenlenmiştir.

Bu kampanya kapsamında 4 amaç 
belirlenmiştir.

1. Mevcut tüm hayvanat 
bahçelerinin katılımını sağlamak. 
Mümkün olduğunca kişi ve 
kuruma ulaşmak. EAZA’nın 41 
farklı ülkeden 340’ı aşkın üyesi 
bulunmakta olup, bu hayvanat 
bahçelerini her yıl 130 milyondan 
fazla kişi ziyaret etmektedir. Bu 
kişilere ulaşmakla kampanya için 
farkındalık oluşturulabilecektir.

2. Hayvanat bahçelerini grup 
olarak ya da bireysel düzeyde 
birçok kişi ziyaret etmekte ve 
özellikle okul gruplarına eğitimler 

verilmektedir. Bu kampanya ile bu 
kişilere ulaşılarak pozitif davranış 
değişiklikleri ile farkındalık 
oluşturmak. 

3. Bu kampanya ile iklim 
değişikliğinin etken 
maddelerinden karbondioksit 
salınımının en aza indirgenmesini 
sağlayacak politikalar geliştirmek.

4. Karbondioksit salınımını 
azaltmak için dünya lideri 
ülkelerin farklı politikalar 

geliştirmesi için baskı oluşturmak. 

Bu kampanyada kutuplarda 
yaşayan ve kutupları temsil eden, 
son derece karizmatik olan kuzey 
kutbu temsilcisi Kutup Ayısı ve 
Güney Kutup temsilcisi kral 
Penguen hedef tür olarak 
belirlenmiştir. Küresel ısınma 
kutuplarda yaşayan diğer türler 
gibi bu türleri de tehdit etmektedir.

Bizler günlük yaşantımızda 
yapacağımız küçük değişikliklerle, 

enerji tasarrufu sağlayarak, bu 
türlerin korunmasına ve doğal 
ortamlarının bozulmasını 
engellemeye yardımcı olabiliriz.

Birçoğumuzun önemsemediği bu 
küçük değişiklikler nelerdir?

• Enerjiyi boşa harcamamak için 
telefonumuzun şarj aletini 
kullanmıyorken prizden 
çekebiliriz.

• Kısa mesafelere arabamızla 
gitmek yerine, bisiklete binebilir, 
toplu taşıma araçlarını kullanabilir 
veya yürüyerek karbondioksit 

salınım miktarını ve fosil yakıt 
kullanımını azaltabiliriz.

• Televizyon, bilgisayar gibi 
elektronik eşyalarımızı uyku 
konumunda bırakmak yerine 
tamamen kapatabiliriz.

• Enerji tüketimini azaltarak, 
termostat derecesini yükseltmek 
yerine üzerimize bir hırka giyerek 
de ısınabiliriz.

• Yerel besinler tüketerek, bir 
besinin bize ulaşma aşamasında 
harcanan enerji miktarını 
azaltabiliriz.
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İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI
ÖDÜLE DOYMUYOR!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi öz kaynakları ile 2006 yılında başlatılan İzmir Doğal Yaşam 
Parkı projesi, hayvanların, doğal ortamlarındakine benzer hazırlanan barınaklarda özgürce yaşadığı, binlerce 
ağaç ve bitki çeşitliliği ve sosyal belediyecilik anlayışı ile oluşturulan, kentin ve kentlinin nefes aldığı Doğal 
Yaşam Parkı açıldığı günden beri yurt içi ve yurt dışından katıldığı proje yarışmalarından ödülle döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 proje ile katıldığı “MİARGED - Mahalli İdareler Araştırma Geliştirme Derneği” 
tarafından düzenlenen “Üretken Belediye Proje Yarışması”nda,  “Çevre ve Alt Yapı Projeleri” dalında birincilik 
ödülüne, İzmir Doğal Yaşam Parkı layık görüldü.

İzmir Doğal Yaşam Parkı’na bir ödül de Sağlıklı Kentler Birliği’den
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin Ürgüp Buluşması’nda, ana teması “Tüm Politikalarda 
Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik” olan toplantıda, ‘Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri” dalında Sağlıklı 
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Şehir Planlaması ve Çevre Ödülü kategorisinde de “İzmir Doğal Yaşam Parkı Projesi”yle  Ürgüp’ten Jüri Özel 
Ödülü ile döndü. 

İslam Konferansı Örgütü, 4 kategoride ödül dağıtılıyor
İslam Konferansı Örgütü, her 3 yılda bir düzenlenen İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı Genel Konferansı 
kapsamında, farklı dallarda ödüller veriyor. 4 ayrı kategoride belediyelerin başarılı projeleri ödüllendiren OICC, 
yerel yönetimlerin sürdürülebilir kentsel kalkınma ile İslami kentlerin kimlik ve miraslarının korunması 
konularında katkı sağlamalarını amaçlıyor.

Barındırdığı tür çeşitliliği ve yeşil dokusuyla uluslararası alanda da ilgi çeken İzmir Doğal Yaşam Parkı, İslam 
Konferansı Örgütü’nün (OIC) proje yarışmasında da yine birincilik ödülü kazandı.
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Hangi hayvan  
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Noktaları birleştirelim
sevimli

dostumuzu
boyayalım




