türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal li-

TÜRK VATANDAŞLARININ

mitler dâhilinde kabul edilir.

AMATÖR BALIKÇILIK YAPMALARI :
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları
halinde, veriliş tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere, il
ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu
değildir.
* Müracaat İçin :1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı İbraz

* Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda,
geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halin-

deler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör
avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.
* Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta

Avlanılabilecek Asgari Boy

Günlük Limit

başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki

(En az)

(En Fazla)

olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta

balığı türlerinden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurula-

Barbunya
İstavrit
Kalkan
Kefal
Levrek
Palamut
Tekir

13 cm
13 cm
45 cm
20 cm
25 cm
25 cm
11 cm

Kg
Kg
2 Adet
Kg
Kg
Kg
Kg

bilir.

Lüfer

20 cm

Kg

Edilecek), 1 Adet Fotoğraf ve Şahsen Başvuru gereklidir.
* Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde,
Çaça, Horozbina, İnci balığı, İstavrit, İzmarit, Noktalı İnci

İÇSULARDA AVLANABİLECEK TÜRLER VE ZAMANLAR
* Aşağıda avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek
miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve
belirtilen miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır
Balık Adı

Boy Limiti (En az)

Günlük Limit (En fazla)

25 cm

3 Adet

YOK

10 Adet

20 cm
18 cm
40 cm
90 cm

kg
kg
5Adet
1 Adet

Doğal Alabalık
Gökkuşağı Alabalığı
Tatlısu Kefali
Tatlısu Levreği
Sazan
Yayın

Balık Adı

* Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı
yasaktır.
* Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı
yapılması yasaktır.
* 1 km2’den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz
her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.
Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir

de, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapıl-

* Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olma-

ması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

yıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet

* İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor

sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avla-

ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300

nılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan

metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen
sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.
* İç su balıklarında bu sayı 10’u geçemez.
* Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği
adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç
tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

DENİZLERDE AVLANILABİLECEK TÜRLER

takımında iki iğne bulunabilir.

* İlimizde Çakmak Barajında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
DENİZLERDE AMATÖR AVCILIK
* Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün
içinde av saati sınırlaması yoktur.
* Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik

Aşağıda avlanabilir asgari boy ve günlük avlanabilecek mik-

İÇSULARDA AMATÖR AVCILIK

tar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve

* Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet

* Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği

belirtilen

gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında

3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

*

miktardan

fazlasının

avlanmaları

yasaktır.

Çizelgelerde boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boy-

uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serp-

* Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takı-

lara istisna tanınır.

me ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

mındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

* Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya

* Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü

karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen

* Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede

patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı mad-

sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

AMATÖR AMAÇLI
SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KURALLARI
* Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en
fazla 1 adet avlanabilir.
* 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden
itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.
ALAN YASAKLARI VE SINIRLAMALAR
Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış
yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.
* Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı,
canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.
* Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
* Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha

Hayvan
Sağlığı
ve Yetiştiriciliği
Balıkçılık
ve Su
Ürünleri
Şube Müdürlüğü

yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
* Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı,
istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
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* Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri
ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı
yasaktır.
* Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
* Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha
yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.
* Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı,
istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
* Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri
ve yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı
yasaktır.
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