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AMATÖR AMAÇLI 
SU ÜRÜNLERİ 

AVCILIĞI



AMATÖR BALIKÇILIK 
Türk Vatandaşlarının Amatör Balıkçılık 
Yapmaları: Türkiye Cumhuriye� vatandaşı gerçek 
kişiler, bu Tebliğ ile ge�rilen yasak, sınırlama ve 
sorumluluklara uymak şar�yla amatör balıkçılık 
yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş 
tarihinden i�baren 5 yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe 
müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. 
Müracaat İçin: 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı 
İbraz Edilecek), 1 Adet Fotoğraf ile başvurulması 
gereklidir. 
Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt 
çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki 
ölçülebilen en uzun mesafeyi ifade eder.

Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası 
içerisinde, Çaça, Horozbina, İnci balığı, İstavrit, 
İzmarit, Noktalı İnci balığı türlerinden, en fazla 30 
adet yemlik balık bulundurulabilir. 
Deniz Alası, köpek balığı, Mersin balıkları, Deniz 
kaplumbağaları, Ot sazanı, Deniz çayırları, Yağlı balık, 
Beni balığı, Orfoz, Lagos, Vatoz, Yunus balığı 
avlanması yasak olan türlerdir.

İçsularda Amatör Avcılık
Ÿ İçsularda avlanabilir asgari boy ve günlük 

avlanabilecek miktar bilgileri belir�len su 
ürünlerinden daha küçüklerinin ve belir�len 
miktardan fazlasının avlanmaları yasak�r. 

Ÿ Çizelgelerde boy limitleri belir�len türlerde % 5 
küçük boylara is�sna tanınır.



İlimiz içsularında; Alabalıkların 1 Ekim-28 Şubat, 
Sazangillerin ise 15 Mart-15 Haziran tarihleri 
arasında avlanmaları yasak�r.

TÜR  
BOY LİMİTİ 

(En Az)  
AVLANILABİLİR 

MİKTAR  (En Fazla)  

Doğal Alabalık  25 cm  3 Adet  
Gökkuşağı 
Alabalığı  

Yok  10 Adet  

Sazan  40 cm  5 Adet  

 Ÿ Küspeli olta, parakete, sual� tüfeği, zıpkın, 
pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması 
yasak�r. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü 
ağın (�rıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, 
serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve 
kullanımı yasak�r. 

Ÿ Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile 
avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi 
geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta 
takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz 
ve her olta takımında iki iğne bulunabilir. 

Ÿ Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak 
alabalık avcılığı yasak�r. 

Ÿ Bir kilometre kareden daha küçük göl ve 
göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve 
botla avlanmak yasak�r. 

Ÿ Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları 
değiş�rilerek bir kısmının kurutulması veya 
bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya 
ızgaralarla balık toplanması yasak�r.

Ÿ İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan 
kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve 
su alma noktasına 300 metreden daha yakın 
yerlerde su ürünleri avcılığı yasak�r. 

Denizlerde Amatör Avcılık
Ÿ Denizlerde avlanabilir asgari boy ve günlük 

avlanabilecek miktar bilgileri belir�len su 
ürünlerinden daha küçüklerinin ve belir�len 
miktardan fazlasının avlanmaları yasak�r. 



Çizelge de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir 
miktar bilgileri belir�len su ürünlerinden daha 
küçüklerinin ve belir�len miktardan fazlasının 
avlanılarak alıkonulmaları yasak�r. Tarih aralığı 
verilerek zaman yasağı belir�len türlerin yasak 
dönemde avcılığı yapılamaz.
Palamut balığının 15 Nisan-1 Eylül  (Boyu 45 cm den 
büyük olan torik 1 Ocak-15 Nisan arası avlanması ve 
sa�lması yasak�r. Palamut Balığının 15 Ağustos-1 
Eylül arası sadece çapari ile avcılığı serbes�r.) 
Kalkan balığının 15 Nisan-15 Haziran arası her türlü 
av aracı ile avlanması yasak�r.
Ÿ Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi 

değildir. Gün içinde av saa� sınırlaması yoktur. 
Ÿ Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet 

gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, 
serpme, yemlik uzatma ağı ve sual� tüfeği ile 
yapılabilir. 

Ÿ Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden 
yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm'den 
küçük olamaz.

Ÿ Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. 
Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi 
geçemez. 

Ÿ Denizlerde gün ba�mından gün doğumuna kadar 
olan sürede sual� tüfeği ile avcılık yapılamaz. 

Ÿ 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, 
sahilden i�baren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, 
şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su 
ürünleri avcılığı yasak�r. 

TÜR 
BOY LİMİTİ       

(En Az) 

AVLANILABİLİR 
MİKTAR             

(En Fazla)  

Barbunya  13 cm  Kg 
İstavr�t  13 cm  Kg 

Kalkan 45 cm  1 Adet 
Kefal 20 cm  Kg 

Levrek 25 cm  Kg 
Palamut  25 cm  Kg 

Tek�r 11 cm  Kg 
Lüfer 18 cm Kg 

Mezg�t 13 cm  Kg 
Uskumru 20 cm  Kg 

Eşk�na 25 cm  3 Adet 

 



Alan Yasakları Ve Sınırlamalar 
Ÿ Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür 

tek veya karışık olsun 5 kg'ı geçemez. Kg 
cinsinden sınırlama ge�rilen türlerde, tek bireyin 
5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler 
dâhilinde kabul edilir. 

Ÿ Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç 
tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam 
ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi halinde, avlanan 
balıklar günlük limit dâhilinde kabul edilir. 

Ÿ Günlük limit, her türün ayrı ayrı avlanabileceği 
miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam 
balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden 
fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar 
tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan 
toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin 
izin verilen sayıdan fazla olmaması şar�yla 3'ü 
geçemez. 

Ÿ İç su balıklarında bu sayı 10'u geçemez. 
Ÿ Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık 

olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi 
türün avlanabileceği ade�en fazla olmaması 
şar�yla, avlanan en büyük balık hariç tutularak 
geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg'ı geçemez. 

Ÿ Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden 
limitlere bakılmaz.

Ÿ Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek 
yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı 
yasak�r. 

Ÿ Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıl�cı, uyuşturucu, 
uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş 
kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta 
kullanımı ve bu malzemelerin gemilerde ve av 
mahallinde bulundurulması yasak�r.

Ÿ Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su 
ürününün sa�şı, canlı olarak nakledilmesi ve 
başka kaynaklara bırakılması yasak�r. 

Tır ıv ır ı -paraşüt  olarak 
adlandırılan av aracının 
üre�mi, sa�şı, is�hsal yerleri 
civarında bulundurulması  
ve su ürünleri avcılığında 
kullanılması yasak�r. 



ŞİKAYET VE İHBAR TELEFONLARI

BARTIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

AYRINTLI BİLGİ VE DİĞER TÜM İŞLEMLER İÇİN

 Telefon : 0378 227 02 23
 E-Posta : bar�n@tarimorman.gov.tr

ALO
155

ZABITA

Ÿ Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava 
tazyiki yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri 
araçların amatör avcılıkta kullanımı yasak�r. 

Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İç Sular 
Ÿ Bar�n İli Merkez İlçe Sülek Köyü Çobanoğlu Gölet'i
Ÿ Bar�n İli Ulus İlçesi  Derbentdere (Yemişen Çayı)

Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İçsular 
Ÿ Bar�n ili Merkez ilçesi, Karadere, Kaynağından 

Çöpbey merkezine kadar olan kısım
Ÿ Bar�n İli Ulus İlçesi, Kumluca Aksu Deresi, 

Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık 
Tesisine kadar olan kısım

Yukarıda belir�len yasaklara ve sınırlamalara 
uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu’nun 36'ncı maddesinin (a) bendinin 5'inci 
alt bendindeki  uygulanır. (2019 idari para cezası
Yılı İçin 480,00TL) Elde edilen ürünlere ve kullanımı 
yasak olan av malzemelerine el konulur.
Aykırılığın �cari avcılık kapsamında olduğu tespit 
edilirse, Su Ürünleri Kanunu’nun 36'ncı maddesinin 
(h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer 
bentlerindeki idari para cezası uygulanır ve avlanılan 
ürünler ile avlanmada kullanılan vasıtalara el konulur.

bartin.tarimorman.gov.tr
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