
İÇSU AMATÖR AVCILIĞINDA YÖNTEM VE 

SINIRLAMALAR NELERDİR? 

 

1-) Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, 

zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların 

kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı 

dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, 

sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta 

bulundurulması ve kullanımı yasaktır. 

 

2-) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal 

maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, 

bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, 

karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve 

benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu 

malzemelerin av mahallinde bulundurulması 

yasaktır. 

 

3-) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı 

ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi 

geçemez. (Kiraya verilen yerler hariç ) 

 

4-) Akarsularda sadece yapay yem 

kullanılarak alabalık avcılığı yapılabilir. 

Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan 

kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, 

canlı ya da cansız iç su ve deniz balıkları hariç, 

her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem 

kullanılabilir.  

5-) Boyu 7,5 metrenin üzerindeki teknelerle 

amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.  

 

6-) Akarsuların, göl ve göletlerin yatakları 

değiştirilerek, kurutularak veya bentleme 

yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla 

balık toplanması yasaktır. 

 

7-) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile 

çalışan kayık, motor ve benzeri araçların 

kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden 

daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır. 

 

8-) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur. 

 

9-) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ 

tarafından belirtilen güvenlik sahasında 

avlanmak tehlikeli ve yasaktır. 

10-) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı 

ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü 

sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının 

beraberinde götürebileceği toplam balık 

miktarıdır. 

 

KİRAYA VERİLEN İÇSULARDA 

AMATÖR AVCILIK NASILDIR? 

 

I-)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör 

avcılık yapılabilecek alanlar İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüklerince belirlenir. 

 

II-) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı 

tarafından bilgilendirme levhaları konulur. 

 

III-) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın 

serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde 

kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile 

amatör avcılık yapılması serbesttir. 

(Ör: Aşağıkuzfındık, Yenice ve Çatören Brj.Gölü) 

 

IV-)  Projeli olarak kiraya verilen alanlarda 

amatör avcılık yapılması yasaktır. (Ör: Yapıldak, 

Yukarıkartal, Üççam, Hanköy ve Sekiören 

Göletleri) . Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı 

ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 

metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör 

avcılık serbesttir. 

 

İHBAR TELEFONLARI :  
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AMATÖR BALIKÇI BELGESİ 

ZORUNLU MUDUR? 

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 

Tebliğler ile getirilen yasak, sınırlama ve 

sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık 

yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş 

tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, İl ve 

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince 

“Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin 

alınması veya avcılık sırasında bulundurulması 

zorunlu değildir. Verildiği kişiye herhangi bir 

ayrıcalık tanımaz. 

 

BALIK BOYU NEDİR? BALIK BOYU 

ÖLÇÜMÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? 

 

       Balık Boyu (Toplam Boy); ağzı kapalı iken 

balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin 

arasındaki ölçülebilen en uzun mesafedir.  

       Balık neslinin devamı ve sürdürülebilir avcılık 

için, balıkların avlanmadan önce en az bir kere döl 

vermiş olması istenmektedir. 

       Avlanabilir boy limitinin altında kalan balıkların 

döl vermediği kabul edilir, yakalanmaları halinde 

incitilmeden suya iade edilmeleri gerekmektedir.  

 

 
 

 

İÇSULARDA AVLANABİLECEK 

TÜRLER VE LİMİTLERİ 

 

Türler 
Boy Limiti 

(En az) 

 

Alıkonulabilir 

Miktar 

 

Doğal alabalık  

(Bütün türler) 
25 cm. 3 adet 

Gökkuşağı 

alabalığı 
Yok 10 adet 

Sazan 40 cm. 5 adet 

Kadife 26 cm. 10 adet 

Tatlısu kefali 20 cm. Kg 

Siraz 20 cm. Kg 

Turna 40 cm. 5 adet 

Yayın 90 cm. 1 adet 

Karabalık 22 cm. 10 adet 

Avlanabilir asgari boy ve günlük 

avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su 

ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen 

miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. Kilogram 

cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya 

karışık olsun 5 Kg’ı  geçemez. Kg cinsinden 

sınırlama getirilen türlerde, tek balığın 5 Kg’ı 

geçmesi halinde, bu balık yasal limitler dâhilinde 

kabul edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Mart – 15 Haziran tarihleri 

arasında Eskişehir il sınırları 

içerisinde Sazangil (Sazan, Yayın, 

Kadife, Siraz ve Tatlısu Kefali) 

avcılığı yasaktır. 
 

 

* Eskişehir il sınırları içerisinde yer alan Kunduzlar 

Baraj Gölü ile Yapıldak ve Kanlıpınar 

Göletleri bütün yıl amatör avcılığa kapalı alan olarak 

ilan edilmiştir. Bu alanlarda avcılık yapılması bütün 

yıl boyunca yasaktır.  

*  Orman içi sularda amatör avcılık yapılabilmesi için 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden 

ayrıca izin alınmalıdır. 

   ( Ör: Musaözü Baraj Gölü ) 

*  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. 

* Yapılacak balıkçılık yarışmaları, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın iznine 

tabidir.  

 *  Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve 

hava tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve 

benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı 

yasaktır.  

 * Amatör avcılık ile ilgili detaylı bilgiye 

ulaşmak için; “4/2 Numaralı Amatör Amaçlı 

Su Ürünleri Avcılığının Düzenleyen Tebliğ”i 

inceleyiniz. Tebliğ hükümleri 31.08.2020 

tarihine kadar geçerlidir. 

 


