
Kaya balıkçılığı yaparken güvende olun
Kayalardan güvenli bir şekilde 
balık yakalayın
Kaya balıkçılığı yaparken her zaman can yeleği giyin 
Kaya balıkçılığı, balık yakalamak ve açık havanın tadını 
çıkarmak için harika bir yoldur, ancak aynı zamanda 
tehlikeli de olabilir. 
Temmuz 2000 ve Ocak 2022 tarihleri arasında 
Victoria’da 21 kişi kaya balıkçılığı yaparken boğuldu. 
Hiçbiri can yeleği giymiyordu.
Kaya balıkçılığı yaparken can yeleği giymek hayat kurtarır. 

Yeni yasalar yürürlüğe giriyor
1 Mart 2022’den itibaren, kaya balıkçıları Victoria 
genelinde 10 yüksek riskli mevkide can yeleği 
giymek zorundadır. 
Bu yasa iki yıl boyunca denenecektir.
 

10 yüksek riskli mevki nerededir?
Aşağıda belirtilen mevkilerde balık tutan herhangi bir 
kişi 1 Mart 2022’den itibaren can yeleği giymelidir:
1.  Cape Bridgewater’daki hava delikleri otoparkının 

(blowholes carpark) yakınındaki kaya platformu
2.  Lorne’un batısındaki Artillery Rocks 
3.  Lorne’un güneyindeki Sheoak Falls’un karşısındaki 

kaya platformu
4.  Sorrento Back Beach kayalıkları 
5.  Rye Back Beach’deki 16 numaralı plaj
6.  Cape Schanck deniz feneri kayalıkları
7.  Cape Schanck’in doğusundaki Bushrangers Bay 

kayalıkları 
8.  Pyramid Rocks, Phillip Island.
9.  Potters Hill Road, San Remo’nun güney  

ucundaki kayalıklar
10.  San Remo yakınlarındaki Punchbowl Kayalıkları 

Her mevkinin daha ayrıntılı haritasına Victoria Balıkçılık Otoritesi’nin (Victorian Fisheries Authority) (VFA’ nın) 
internet adresinden ulaşabilirsiniz: vfa.vic.gov.au/rockfishing veya arka sayfadaki Karekodu tarayın. 

Bilgi Sayfası 1/4

http://vfa.vic.gov.au/rockfishing


Ne tür bir can yeleği giymem 
gerekiyor? 
Can yeleğiniz Avustralya Standardına (Australian 
Standard) (AS 4758) uymalı ve aşağıda belirtilen 
özellikleri olmalıdır:
• 50S Seviyesinde can yeleği veya daha büyüğü 

(örneğin Tür 3 veya daha büyüğü)
• sizin ölçünüze uygun
• iyi çalışır durumda (örneğin, çalışma tokaları ve 

kayışları yıpranmamış olmalı)
• doğru şekilde giyilmeli (tüm fermuarlar, tokalar  

ve bantlar doğru şekilde sabitlenmelidir) 
• şişirilen tür can yeleği ise düzenli olarak bakım 

görmelidir.
Sadece ağızla şişirilen can yelekleri kullanılamaz. 

Yetişkinler için uygun can yelekleri

Seviye 100
(Tür 1)

Seviye 50
(Tür 2)

Seviye 50S
(Tür 3)

Çocuklar için can yeleği gerekir mi?
Evet, sizin gözetiminiz altındaki her çocuk balık 
tutmasa bile can yeleği giymelidir. Çocukların can 
yeleklerinin özellikleri: 
• Australian Standard’a (AS 4758) uymalı ve
• 100 Seviyesinde can yeleği veya daha büyüğü 

(örneğin Tür 1 veya daha büyüğü) olmalıdır.

Çocuklar için uygun can yelekleri 
Seviye 100 (Tür 1 veya üzeri)

Ya kayalardan balık tutmuyorsam?
Bir kaya platformundaysanız ancak balık 
tutmuyorsanız, VFA can yeleği giymenizi teşvik eder, 
ancak giymeniz için bir yasal zorunluluk yoktur.

Daha fazla bilgi
Çeşitli dillerdeki kitapçıklar da dahil olmak üzere,kaya 
balıkçılığı yaparken güvenli olma hakkında daha fazla 
bilgi için, lütfen VFA internet sitesini ziyaret edin: 
vfa.vic.gov.au/rockfishing veya aşağıdaki Karekodu 
tarayın. 

http://vfa.vic.gov.au/rockfishing

