K�raya ver�len �st�hsal sahalarında avcılığın serbest olduğu
dönemlerde, İl Müdürlüğünün
bel�rled�ğ� alanlarda, resm� tat�l
günler�nde k�ş� başına en fazla 3
�ğnel� 1 olta takımı �le amatör
avcılık yapılması serbestt�r.
Küspel� olta, parakete, sualtı
tüfeğ�, zıpkın, p�nter ve sepet g�b�
tuzakların kullanılması yasaktır.

Tırıvırı ve Küspel� Olta Kullanmayın
Kullananlara Zararlarını Anlatın
Kullanmakta Israr Edenler� İhbar Ed�n!

İHBAR
TELEFONLARI

Amatör balıkçılıkta yeml�k uzatma
ağı (boyu en fazla 5 mt.’ye kadar)
dışında tırıvırı, germe, uzatma,
sürütme, çev�rme, serpme ve
benzer� her türlü ağın avlakta
bulundurulması ve kullanımı
yasaktır.
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Grafik-Tasarım: Şeyma BAŞAR

AMATÖR BALIK
AVCILIĞI

Amatör/Sport�f Balıkçı K�md�r?
Balık tutmayı amaç değ�l, d�nlence aracı gören,
sürdürüleb�l�r b�r balık avcılığı �ç�n balık stoklarının
ve çevren�n korunması gerekt�ğ�n�n b�l�nc�nde,
doğayı gerçekten seven, sport�f ruhta ve et�k
değerlere bağ-lı, yasaların öngördüğü kurallara
uyan ve uygulayan k�ş�d�r.

Amatör Balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor

veya
d�nlence amacıyla yapılan, madd� ve t�car�
kazanç gayes� gütmeyen, avlanılan ürünün
satılmadığı balıkçılık etk�nl�ğ�n� anlatmaktadır.

İç Su Balık L�m�tler�
Boy L�m�t�
Türler
(En az)

Günlük L�m�t
(En az)

Sazan

40 cm

5 adet

Sudak

26 cm

10 adet

Kad�fe

26 cm

10 adet

Tatlısu Kefal�

20 cm

kg

S�raz

20 cm

kg

Turna

40 cm

5 adet

Yayın

90 cm

1 adet

Tatlısu Levreğ�

18 cm

kg

Karabalık

22 cm

10 adet

Doğal Alabalık

25 cm

3 adet

Gökkuşağı Alabalığı

Yok

Kg c�ns�nden l�m�t ver�len türlerde, avlanılan tür
tek veya karışık olsun 5 kg'ı geçemez. Kg c�ns�nden sınırlama get�r�len türlerde, tek b�rey�n 5 kg'ı
geçmes� hal�nde, bu b�rey yasal l�m�tler dâh�l�nde
kabul ed�l�r.
Avlanan balıklardan en büyüğünün har�ç tutulduğu
durumda, ger� kalan balıkların toplam ağırlığının 4
kg'ı geçmemes� hal�nde, avlanan balıklar günlük
l�m�t dâh�l�ne kabul ed�l�r.
Adet sınırlamasına tab� b�rden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür g�b� kabul
ed�l�r. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı,
avlanan türlerden h�çb�r�n�n �z�n ver�len sayıdan
fazla olmaması şartıyla 10'u geçemez.
Sayı ve ağırlık sınırlamasına tab� türler�n karışık
olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tab�
türün avlanab�leceğ� adetten fazla olmaması
şartıyla, avlanan en büyük balık har�ç tutularak
ger� kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg'ı geçemez.

Sazang�ller Av Yasak Dönemler�

Amatör balıkçılık yapab�lmek �ç�n(zorunlu
olmamak kaydı �le); s�ze en yakın �l/�lçe müdürlü-

ğüne nüfus cüzdanı belges�, 1 adet ves�kalık fotoğraf
ve başvuru d�lekçes� �le belge sah�b� olunab�l�r.

YASAL VE ETİK KURALLARI
B�r amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı �le avlanab�l�r.
Olta başına �ğne sayısı 3 aded� geçemez. Ancak,
alabalık avında 2 olta takımından daha fazla olta
takımı kullanılamaz ve her olta takımında 2 �ğne bulunab�l�r.

10 adet

YASAK
Avlanab�l�r asgar� boy ve günlük avlanab�lecek
m�ktar b�lg�ler� ver�len balıklardan daha küçükler�n�n ve bel�rt�len m�ktardan fazlasının avlanması
yasaktır.

Ç�zelgede boy l�m�tler� bel�rt�len türlerde % 5
küçük boylara �st�sna tanınır. Adet c�ns�nden
l�m�t ver�len türlerde kg c�ns�nden l�m�tlere
bakılmaz.

HER BALIĞA

BİR KEZ ÜREME ŞANSI VERELİM

KÜÇÜK BOYDA BALIK AVLAMAYALIM

amatör adı altında

bilinçsiz yada duyarsız TORBACI olmayalım!

