
DEĞERLİ AMATÖR BALIKÇILARIMIZ! 

 

Amatör balıkçılık maddi kazanç sağlanmaksızın, kurallar çerçevesinde, sadece 

spor ve dinlenme amacıyla iç sular ve denizlerde yapılan balıkçılık turizmi etkinliğidir. 

Amatör balıkçı doğa dostudur; doğanın korunmasına ve devamlılığın sağlanmasına, 

avlandığı bölgedeki hayvan ve bitkilere, bunların yaşama ve üreme ortamlarına gerekli 

özeni gösterir.  

Amatör balıkçılar arasındaki ilişkiler arkadaşlık bağları ve saygı çerçevesinde 

oluşur, doğa sevgisi ve korunmasının sağlanması kapsamında gelişir. Amatör balıkçı 

çevresindeki kişilerin bahsettiğimiz kurallara uyarak bu yöndeki gelişimine katkı 

yaparak, yaşanabilir bir dünya ve güzel bir gelecek çabalarına güç ve ümit verir.  

3/2 Numaralı Amatör(Sportif) amaçlı Su Ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ 

01/09/2012 - 31/08/2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsar.  

 

İLİMİZDE BALIK TÜRLERİNE GÖRE AV YASAKLARI (AMATÖR 

BALIKÇILIK) 

1)İlimizde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, 

Tatlı Su kefali( Orman İçi Sular ve Akarsular Dışındaki İç Sular ) amatör balık avcılığı 

yasağı uygulanmaktadır.  

2)Sudak ve Tatlı Su Levreğinin 15 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında amatör 

balık avcılığı yasağı uygulanmaktadır. 

3)Turna balığında 15 Aralık- 31 Mart tarihleri arasında amatör balık avcılığı 

yasağı uygulanmaktadır. 

4)Gökkuşağı alabalığında orman içi sular haricinde av yasağı bulunmamaktadır. 

Gökkuşağı alabalığının orman içi sularda av yasağı,  1 Ekim-1 Mart tarihleri 

arasındadır. 

5)Doğal alabalıklarda amatör balıkçılıktaki av yasağı 1 Ekim-1 Mart tarihleri 

arasındadır. 

6)Sazan balıklarında asgari boy limiti 40 cm olup, bir amatör balıkçı en fazla 5 

sazan yakalayabilir. 

7)Gökkuşağı alabalığının amatör avcılığında asgari boy limiti olmayıp, bir 

amatör balıkçı en fazla 10 adet gökkuşağı alabalığı avlayabilir. 

8)İsrail sazanının amatör avcılığında zaman, adet, yer sınırlaması olmayıp 

amatör avcılığı dönem boyu serbesttir. 

9)Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan 

balıklar tek tür olarak kabul edilir. 

İLİMİZDE AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR: 

            Doğulaşah Göletinde amatör avcılık yasaktır. ( Projeli Su Ürünleri Üretimi 

Yapıldığı İçin) 

 

İLİMİZDE AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULARIMIZ İSE ;  

 •Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi 

tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması 

serbest olup, İlimizde Çavdarhisar Baraj Gölü ve Sofça, Sobran, İncesu, Kalburcu 

Çiftliği Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı tarafından kiralanan Porsuk Baraj 

Gölünde , baraj gövdesi ile İncesu Köyleri arasında kalan Kumludere Mevkisi resmi 

tatil günlerinde amatör balıkçıların avlanabileceği alan olarak belirlenmiştir.  

  

İÇ SULARDA AMATÖR BALIKÇILIKTA UYULMASI GEREKLİ DİĞER 

HUSUSLAR: 

 



•Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü ürününün satışı, canlı olarak 

nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.  

.Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 

adedi geçmez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı 

kullanılamaz ve her olta takımında 2 iğne bulunabilir.  

•Akarsularda canlı yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Alabalık 

avcılığında kan kurdu,kemik kurdu,leş kurdu,sinek larvaları,canlı yada cansız iç su ve 

deniz balıkları hariç; her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.  

•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 kısmının 

kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık 

toplanması yasaktır.  

•Projeli olarak kiraya verilmiş göletlerde amatör avcılık yapılması yasaktır.  

•Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira 

süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları 

konulur.  

              CEZALAR:  

•Amatör avcılığın esaslarına uyulmaması durumunda 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanununun 36’ıncı maddesinin a-5 bendi gereğince 310 TL İdari para cezası kesilmekte 

ve elde edilen su ürünleri zapt edilmektedir.  

•Ruhsat tezkeresiz ticari su ürünleri avcılığında, 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanununun 36’ ncı maddesinin a-1 bendi gereği  525 TL   idari para cezası verilmekte 

ve elde edilen su ürünleri zapt edilmektedir.  

•Eğer ihlal kullanımına izin verilmeyen avlanma vasıtaları ile avlanmaya kapalı 

bir alanda veya av yasağı döneminde yapılmışsa, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 

36’ıncı maddesinin (h) bendi gereği 1055 TL  idari para cezası verilmekte ve elde edilen 

su ürünleri ile istihsal vasıtaları zapt ve mahkemece müsadere edilmektedir.  

             DENETİM: 

1)Bakanlığımıza bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin , deniz ve 

iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile,  

2)Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, 

3)Gümrük ve Orman Muhafaza Teşkilatı Mensupları, Belediye Zabıtası Amir ve 

Mensupları, 

4)Kamu Tüzel Kişilerine Bağlı Muhafız, Bekçi ve Korucular ile,  

5)Emniyet ve Jandarma Teşkilatının bulunmadığı yerlerde Köy Muhtar ve 

İhtiyar Heyeti üyeleri; 

Bu kanunla ve bu kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun 

kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal 

vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü 

saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek ;  ek Madde 3’te yer alan hükümler 

çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler. 

 

 

                                                                                 KÜTAHYA VALİLİĞİ 

                                                      İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 

 


