
Denizlerde Avlanabilecek Türler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türler 

Boy/ağırlık 

limiti 

(en az) 

Alıkonulabilir 

miktar 

(en fazla) 

Zaman 

Yasağı 

Barbunya 13 cm Kg - 

İstavrit 13 cm Kg - 

Kalkan 45 cm 1 adet 
15 Nisan- 

15 Haziran 

Kefal 20 cm Kg - 

Levrek 25 cm Kg - 

Palamut  25 cm Kg 
1 Nisan- 

14 Ağustos 

Eşkina 35cm 3 adet - 

Mezgit 13 cm Kg - 

Lüfer 18 cm Kg - 

Diğer 

türler 

Yok 
Kg 

 

  

Denizlerde Amatör Avcılık 
 

 Zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde 

amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. 

Gün içinde av saati sınırlaması yoktur. 

Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve 

sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü 

olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği 

ile yapılabilir. 

 Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken 

yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz 

açıklığı 28 mm’den küçük olamaz. 

Alan Yasakları ve Sınırlamalar 
Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek 

yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı 

yasaktır. 

Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının 

üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında 

bulundurulması ve su ürünleri avcılığında 

kullanılması yasaktır. 

Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki 

yöntemleri ve yaba, balyoz ve benzeri araçların 

amatör avcılıkta kullanımı yasaktır. 

 

Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan 

kişileri en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine, 174 Alo Gıda hattına,  Sahil 

Güvenlik (158), Emniyet (155), Jandarma (156) 

teşkilatına bildiriniz. Geleceğimiz olan su ürünleri 

zenginliğimizi hep birlikte koruyalım. 

AMACIMIZ GÜNÜ KURTARMAK DEĞİL 

GELECEĞİ KURTARMAK OLMALIDIR 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Akyazı Mah. Kanuni Sultan Süleyman Cad. 

52200-Altınordu/ORDU 

Telefon:0 452 233 95 30 (3 hat) 

Fax:0 452 233 95 39 

https://ordu.tarimorman.gov.tr/ 

 

           T.C. 

              ORDU VALİLİĞİ 
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 
 

AMATÖR  

SU ÜRÜNLERİ 

AVCILIĞI 
 

 
Ordu-2020 

Çizelgede avlanabilir asgari boy ve günlük 

avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su 

ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen 

miktardan fazlasının avlanılması yasaktır. 

Adet cinsinden limit verilen türlerde kg 

cinsinden limitlere bakılmaz. 

Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek 

veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsin den 

sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı 

geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde 

kabul edilir. 

Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 

küçük boylara istisna tanınır. 



Türk Vatandaşlarının Amatör Balıkçılık 

Yapmaları 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 

bu Tebliğ 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 Müdürlükleri tarafından Amatör Balıkçı Belgesi 

verilir. 

      Avlanması Yasak Olan Türler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İçsularda Avlanabilecek Türler ve 

Zamanlar 
 

 

 

 

 

Zaman Yasakları 
 

Türler 
Boy Limiti 

(en az) 

Günlük Limit 

(en fazla) 

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 

Diğer türler Yok kg 

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem 

Sazan (C. Carpio) 

Kadife (Tincatinca) 

Şiraz (Capoeta.sp) 

Yayın (Silurusglanis) 

Tatlısu kefali 

(Leuciscuscephalus) 

(akarsular hariç) 

Diğer türler  
  

Adıyaman, Artvin, 

Batman, Bingöl, 

Diyarbakır, Elazığ, 

Erzincan, Giresun, 

Gümüşhane, 

Kahramanmaraş, 

Kayseri, Malatya, 

Mardin, Ordu, Rize, 

Samsun, Siirt, Sinop, 

Sivas, Şanlıurfa, 

Şırnak, Tokat, 

Trabzon, Tunceli,  

Yozgat 

1 Nisan 

30 Haziran 

Doğal alabalık (Bütün 

türler) 
Tüm Bölgeler 01 Ekim-28 Şubat 

Sudak ( S. Lucioperca) Tüm Bölgeler 15 Mart - 30 Nisan 

Tatlısu kefali 
(Leuciscuscephalus) 

Akarsular  (ormaniçi 

akarsular hariç) 
Yok 

  

 

İçsularda Amatör Avcılık 

 

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. 

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. 

 Orfoz, Deniz Alası, Mersin Balığı, Ot Sazanı, 

Deniz Atı, Yunus ve Deniz Kaplumbağaları 

Çizelgede avlanabilir asgari boy ve günlük 

avlanabilecek miktar bilgileri belirtilen su 

ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen 

miktardan fazlasının avlanmaları yasaktır. 

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. 

 

 Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 

100 metreden daha yakın mesafede avcılık 

yapılması yasaktır. 

 

 


