
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.  

4/2 Numaralı Amatör(Sportif) amaçlı Su Ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ 

01/09/2016 - 31/08/2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsar.  

 

İLİMİZDE BALIK TÜRLERİNE GÖRE AV YASAKLARI (AMATÖR 

BALIKÇILIK) 

1)İlimizde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazan, Kadife, Siraz, 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-28 Şubat tarihleri 

arasındadır. 

5)Doğal alabalıklarda amatör balıkçılıktaki av yasağı 1 Ekim-28 Şubat 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: 

            Doğuluşah 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 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.  

  

 

                                                                                    KÜTAHYA VALİLİĞİ 

                                                         İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ 

 


