Türkiye kıyılarının doğası tehdit altında
Doğası bozulmamış kıyılarımız hızla azalıyor

Kıyılarımızın korunmasına destek olun!..
Türkiye 8500 km. uzunlukta, plajlar ve kumullar, deltalar ve lagünler, falezler ve kayalık sahiller içeren
kıyıları ve adaları ile dört farklı denizde kıyılara sahip. Karadeniz’de en uzun, tüm Akdeniz havzasında ise
Yunanistan’ın ardından ikinci en uzun kıyılara sahip. Marmara Denizi ise sadece bir ülkenin
hükümranlığında dünyadaki tek deniz. Türkiye kıyılarında hala yapılaşmamış ancak uzunluğu gittikçe
azalan doğal kıyıları, kara ve deniz ekosistemlerini, yaşam alanlarını ve önemli canlı türlerini barındırıyor.

Gökova Körfezi, Muğla
Bunların arasında nesli tehlike altında olanların yanı sıra endemik türler de bulunmakta. Akdeniz foku
Monachus monachus ve iribaşlı deniz kaplumbağası Caretta caretta Akdeniz’in sadece doğusunda çok
büyük oranda Türkiye ve Yunanistan kıyılarında üreyen türler. Yeşil deniz kaplumbağası Chelonia mydas
tüm Akdeniz’de hemen hemen yalnızca Türkiye’nin güney kıyılarındaki bazı kumsallarda ve Kıbrıs
adasında yumurta bırakıyor. Yumuşak kabuklu Afrika kaplumbağası Trionyx triunguis ise ülkemiz dahil
sadece birkaç doğu Akdeniz ülkesi kıyı alanlarında yaşıyor.
Ak pelikan Pelecanus onocrotalus, tepeli pelikan Pelecanus crispus, ada martısı Larus audouinii ve
flamingo Phoenicopterus roseus tüm Akdeniz’de Türkiye dahil sadece belirli ülkelerin kıyı deltalarında
ürüyor. Ada martısı Larus audouinii, Ada doğanı Falco eleonorae ve kara ebabil Apus apus ve akkarınlı
sağan Apus melba da adalarda ve baskı görmeyen kıyılarda üreyen kuş türlerinden.

Yapılaşmamış kıyılarımız karada kızılçam ormanları ve makilikleri ile, deniz tabanı ise 40 metre derinliğe
kadar erişebilen deniz çayırları ile kaplı. Bozulmamış kıyı kumullarında kum zambağı Pancratium
maritimum ve diğer birçok kumul bitkisi yaşıyor.
Bazı kuş türleri de sadece kıyı alanlarında ürüyor. Kıyı suları denizlerdeki, ticari balık türleri de dahil, birçok
canlı türünün üreme ve büyüme alanı. Kıyısal alanlar çok sayıda karasal ve sucul canlı türüne yaşam alanı
oluşturuyor. Yapılaşma, yaşam alanlarını tahrip ederek, tüm bu canlı türlerinın popülasyonlarını ya
zayıflatıyor, ya da tamamen ortadan kaldırıyor.
Türkiye kıyıları zengin biyolojik çeşitliliğin yanı sıra peyzaj güzellikleri bakımından da eşsiz özelliklere
sahip. Sadece peyzaj güzellikleri bile kıyıların korunması için yeterli bir neden. Zira yapılaşmamış kıyılar
doğa dostu turizm faaliyetleri için de büyük bir potansiyel oluşturuyor. Ülkemiz turizminin en bilinen
faaliyetlerinden “mavi tur” sürdürülebilirliği için bu kıyılara muhtaç. Elbette dalış turizmi için de zengin
canlılığa sahip kıyı suları gerekiyor.

Foça Adaları, İzmir

Kıyılar litosfer, hidrosfer ve atmosferin, kara, deniz ve havanın, aynı anda buluştuğu yerler. Ama çok
hassaslar; zira çok ince bir şerit halinde uzanıyorlar. Bir çok canlı türü üremek için bu daracık kıyı şeridine
muhtaç. Ve başka yerde üremeleri mümkün değil. Kıyıların doğal yapılarını kaybetmesi, onların da yok
olması demek.

TÜRKİYE KIYILARINDA YAPILAŞMADAN
KORUNMASI GEREKLİ HASSAS HABİTATLAR
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DOĞAL KIYILAR AZALMA EĞİLİMİNDE
KIYILAR AĞIR YAPILAŞMA BASKISI ALTINDA !..
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Kıyılarımız tehdit altında!...
Türkiye kıyılarında aşırı ve hızlı bir yapılaşma sonucu elde kalan çok değerli bazı kıyı
alanlarını da farkında olarak ya da olmayarak kaybediyoruz. Bu kayıpların geri
döndürülmesi olanaksız. Yok olan sadece peyzaj güzelliklerine sahip doğal alanlar
değil, yaşamı kıyılara bağlı yaban hayatı da yok oluyor. Geriye kalan doğal kıyılarımızın
bu süratli yapılaşma ve betonlaşmadan korunarak gelecek kuşaklara sağlıklı bir
şekilde aktarılması acil bir gereksinim olarak karşımızdadır.
Türkiye kıyılarının korunması çabalarına destek olun, katılın!

Türkiye Kıyılarında Yapılaşmadan Korunması Gerekli
Hassas Yaşam Alanları
İyi bir planlama yapmak ve etkili korumak için ekolojik olarak önemli ve hassas kıyı
alanlarının net bir şekilde bilinmesi gerekir. Bu yüzden SAD, kendi uzmanları yanısıra
Adnan Menderes Üniversitesi ve Doğa Derneği’inden araştırmacıların katkıları ile,
Akdeniz foku, kıyılarda üreyen sucul kaplumbağalar ve deniz kuşu türleri ile kıyı sulak
alanları kriter alınarak, yapılaşmadan mutlak korunması gerekli kıyıların bir kataloğu
hazırlandı. Bu çalışmada, hangi kıyı alanlarının korunması gerektiği gerekçeleri ile
açıklandı.
Söz konusu alanlar koordinatları da verilerek, haritalar üzerinde gösterildi. SAD’ın
geçmişten günümüze 34 yılı aşkın kıyı alanlarını koruma birikim ve deneyimlerinde
zaman zaman karşılaştığımız “biz bilmiyorduk ya da bilgi mevcut değil” açıklamalarına
çözüm olacağına inanılan yayın tüm ilgili karar verici, uygulayıcı kuruluşların
dikkatlerine sunuldu.
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