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KUM KÖPEKBALIĞI
Carcharhinus plumbeus

Tehdit
Altında

#kumkopekbaliginikoru 

Tükenmesin!



Kum köpekbalığı (Carcharhinus plumbeus) dünyadaki en bü-

yük kıyısal köpekbalığı türleri arasında bulunuyor. Yaşadığı 

bölgedeki deniz suyu sıcaklığı ve beslendiği türlere bağlı ola-

rak boy ve yaşam süresi değişiyor. Bununla birlikte boyunun 

ortalama 1,5 metre olduğu ve 23 yıl kadar yaşadığı biliniyor. 

Dünya dağılımı geniş olan ve Atlantik, Hint, Pasifik okyanusla-

rı ve Akdeniz Havzası’nda yaşayan Kum köpekbalığının, Tür-

kiye’de bilinen tek üreme alanı Gökova Körfezi’ndeki Boncuk 

Koyu. Yaşadığı tüm ülkelerde, hedef dışı avlanma tehdidi ile 

karşı karşıya. Bununla birlikte habitat tahribatı, iklim değişikli-

ği ve kirlilik, Kum köpekbalığının dünya popülasyonunun son 

otuz yılda yarı yarıya azalmasına neden oldu.

400 milyon yıldır denizlerimizde yaşayan köpekbalıkları, 

en az evrimsel değişime uğrayan canlılardır.

Türkiye denizlerinde yaşayan 36 köpekbalığı türünden 

28’i, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınla-

dığı ve türlerin tükenme riskini gösteren kırmızı listede 

farklı kategorilerle yer alıyor.  



Kum köpekbalığı, ülkemizde avlanması yasak olan türlerden olmasına rağmen hedef 

dışı tür olarak av araçlarına takılıp ıskartaya ayrılıyor. Büyük ölçekli balıkçılıkta kulla-

nılan ağlar ve hayalet ağlar (kopan ve sualtında pasif olarak avlanmaya devam eden 

misina, uzatma ağları) istenmeyen tür avının en önemli nedenleri. Bu nedenle Boncuk 

Koyu, Gökova Körfezi’ndeki beş koy ile birlikte 2010 yılında “Balıkçılığa Kapalı Alan” 

ilan edildi. Böylece Boncuk Koyu’nda her türlü su ürünleri avcılığı durduruldu.

Akdeniz Koruma Derneği, Boncuk Koyu’nda 2013 yılından bu yana Kum köpekbalı-

ğının izlenmesi ve denizel biyoçeşitliliğin korunması için çalışıyor. Dernek; türün birey 

sayısı, görülme sıklığı ve davranışlarını sualtı kameraları ile kaydedip araştırıyor. İklim 

değişikliğinin tür üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek için farklı derinliklerde deniz 

suyu sıcaklık ölçümleri yapıyor. Deniz Korucu Sistemi ile Boncuk Koyu’nu her gün 

denetleyip, yasa dışı faaliyetler ile karşılaşıldığında anlık olarak yetkili kurumları bilgi-

lendiriyor. Biyoçeşitlillik üzerine yapılan izleme çalışmaları, Boncuk Koyu’nda koyun 

dışındaki alanlara oranla balık biyokütlesinin 10 kat arttığını ortaya koyuyor. 

Akbük

Akyaka

İngiliz Limanı

Boncuk

ÇamlıGÖKOVA KÖRFEZİ

Kum köpekbalığı, büyük cüsseli olmasına rağmen 

ürkek bir türdür ve insanlara saldırdığı yönünde 

Türkiye’de kayıt bulunmamaktadır.



www.akdenizkoruma.org.tr

AKDENİZ KORUMA DERNEĞİ
Kazımdirik Mah. Ankara Cad. Yanyolu
Folkart Time 1 Blok No: 807 Bornova 35100  İzmir
Tel: 0232 504 07 02
info@akdenizkoruma.org.tr SU
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KUM KÖPEKBALIĞI
Carcharhinus plumbeus

IUCN KORUMA KATEGORİSİ:

DÜNYA DAĞILIMI:

TÜRKİYE DAĞILIMI:

YAŞAM ALANI:
Sert zeminli ve kayalık alanlar

BOY:
Erkek birey için 225 cm
Dişi birey için 248 cm 

BESLENME:
Balık ve kabuklu türleri

AĞIRLIK:
Erkek birey için 50 kg
Dişi birey için 60 kg 

ÜREME SIKLIĞI:
Üç yılda bir

Küresel ölçekte:
HASSAS (VU)

 >Batı ve Doğu Atlantik Okyanusu
 >Batı Hint Okyanusu
 > İndo-Pasifik Okyanusu
 >Akdeniz Havzası

 >Akdeniz, Ege, Marmara

Akdeniz ölçeğinde:
TEHLİKEDE (EN)

IUCN: Uluslararası Doğayı Koruma Birliği  /  www.iucn.org
International Union for Conservation of Nature / www.iucnredlist.org


