AMATÖR (SPORTİF) SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI
TÜZÜĞÜ
[(30.3.2006 – R.G.59 – EK III – A.E.175 Sayılı Tüzüğün), (13.4.2010 – R.G.60 – EK III –
A.E.241), (6.1.2011 – R.G.3 – EK III – A.E.9), (26.2.2013 – R.G.32 – EK III – A.E.93),
(10.12.2013 – R.G.199 – EK III – A.E.644) ve (14.11.2014 – R.G. 228 – EK III – A.E. 661)
Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]
SU ÜRÜNLERİ YASASI
(27/2000 Sayılı Yasa)
6(2), (4) Maddesi uyarınca yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Su Ürünleri Yasasının 6(2), (4)
maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü olarak
isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2.A.E.241/10
2.A.E.241/10

2.A.E.241/10

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Avcılık Araçları”, Amatör (sportif) su ürünleri avcılığında
kullanılan ağlar, olta, çapari, paraketa, balık tuzakları, su altı
tüfeği, iğne bulunan araçlar ile
“Amatör Balıkçı”, Amatör balıkçılık faaliyetlerinde bulunan
gerçek kişiyi anlatır.
“Amatör Balıkçılık”, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeden,
sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla sucul canlı
kaynaklarının kullanıldığı amatör sportif su ürünleri avcılık
faaliyetlerini anlatır.
“Amatör Balıkçı Teknesi”, Canlı su kaynaklarının ticari amaç dışı
kullanımı için yararlanılan her türlü tekne veya gemileri anlatır.
“Amatör Balıkçılık Turizmi”, Yerli ve yabancı amatör
balıkçıların maddi kazanç sağlamaksızın, belirlenen kurallar
çerçevesinde, bu amaç için ayrılmış deniz ve iç sularda yaptıkları
olta balıkçılığını anlatır.
“Amatör Balıkçılık Yarışması”, Amatör balıkçılar arasında,
amatör (sportif) balıkçılığın teşviki amacıyla düzenlenen ve belirli
kurallara uygun olarak yapılan, balık avlama yarışmasını anlatır.
“Ağ Gözü Açıklığı”, Ağ ıslakken, ağ ipinin kalınlığına
bakılmaksızın, içten içe gerildikten sonra ölçülen ve tesadüfi
olarak yirmi ağ gözünün, birer kenar uzunluklarının ortalamasını
anlatır.
“Bakan”, Tarım işlerinden sorumlu Bakanı anlatır.
“Bakanlık”, Tarım işleriyle ilgili Bakanlığı anlatır.
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2.A.E.241/10

2.A.E.241/10

2.A.E.241/10

2.A.E.241/10

2.A.E.241/10

“Balık Ağı”, Avcılıkta kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip
her türlü ağı anlatır.
“Balık Boyu”, bu Tüzüğe bağlı Ek-IV, Şekil I’de gösterildiği gibi,
ağzı kapalı balığın alt çenesinin ön ucundan başlayarak kuyruk
yüzgecinin ucuna kadar olacak şekilde ölçülen mesafeyi anlatır.
“Balık Yemi”, Amatör (Sportif) balıkçılıkta kullanılan her türlü
canlı veya cansız doğal veya yapay (yalancı) yemleri anlatır.
“Baragadi, Paragat (Paraketa)”, Su içerisinde asılı veya zemin
üzerinde (dipte) yatırılmış, uzatılmış, serilmiş olarak av yapan ve
bir beden üzerinde çok sayıda yemli iğne taşıyan uzun çaparileri
anlatır.
“Çift Kabuklu Yumuşakça Boyu”, herhangi bir çift kabuklu
yumuşakçanın boyu bu Tüzüğe bağlı Ek-IV Şekil-2’de görüldüğü
gibi, kabuğun en uzun kısmı üzerinden ölçülen uzunluğunu
anlatır.
Daire”, Su ürünlerinden sorumlu daireyi anlatır.
Deniz Böceği Boyu”, bu Tüzüğe bağlı Ek-IV,Şekil-3’de
gösterildiği gibi, burnun (rostrumun) ucundan kabuğun
(karapaksın) uzak dorsal kenarının orta noktasına kadar olmak
üzere, orta çizgiye paralel şekilde, karapaks uzunluğunu anlatır.
Deniz Kerevit veya Istakoz Boyu” bu Tüzüğe bağlı Ek-IV, Şekil4 ve Şekil-5’de gösterildiği gibi, burnun (rostrumun) dikenimsi
ucundan kuyruk yelpazesinin (tels) sa kadar olan kılsı çıkıntılar
(setae) hariç kısmın Tam Boy (TB) olarak uzunluğunu veya bir
göz çukurunun arkasından kabuğun (karapaksın) uzak dorsal
kenarının orta noktasına kadar olan, orta çizgiye paralel şekilde,
karapaks boyu (KB) olarak uzunluğunu anlatır.
“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
“Gönüllü Amatör Balıkçılık Organizasyonları”, Amatör (Sportif)
balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve
geliştirmek üzere kurdukları Bakanlık ve Spordan sorumlu
Bakanlıktan onaylı ve/veya tescilli gönüllü kuruluşları anlatır.
“Kepçe”, Avlanan veya yakalanan su ürünlerini sudan karaya
veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi anlatır.
“Mavi Yengeç Boyu”, bu Tüzüğe bağlı Ek-IV, Şekil-6’de
gösterildiği gibi, kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki
sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu anlatır.
“Mesleki Su Ürünleri Avcılığı (Mesleki Balıkçılık)”, Geçimini
kısmen veya tamamen su ürünleri avcılığından sağlamak
amacıyla yapılan, maddi ve ticari amaç güden avcılık faaliyetini
anlatır.
“Müdür”, Su Ürünlerinden sorumlu daire Müdürünü anlatır.
“Olta”, Üzerinde en çok iki iğne bulunan, makaralı, makarasız,
kamışlı, kamışsız balık avcılık aracını anlatır.
“Pinter (Sepet)”, Balık ve diğer su ürünlerinin avcılığında
yakalanmasında kullanılan kasnak (çember) ve ağlardan yapılmış
tuzakları anlatır.
“Sirti (Çapari)”, Bir beden üzerinde ikiden fazla tüylü veya yemli
iğne bulunan oltaları anlatır.
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“Sportif Balıkçılık”, bu Tüzük kapsamında, spor amacıyla, maddi
ve ticari kazanç gayesi gütmeyen sportif balık avcılığına ilişkin
ulusal ya da uluslararası federasyonlar tarafından konulan kural
ve prensiplere uygun olarak yapılan, bireysel balık avcılığı
etkinliğini anlatır.
“Su Altı Tüfeği”, Su altı balık avcılığında kullanılan lastik veya
metal yaylı, gaz veya hava basınçlı araçları (tüfekleri) anlatır.
“Zıpkın”, Ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve
balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip,
yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala
alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını anlatır.

2.A.E.241/10

Amaç

3.

Bu Tüzükle, kıyısal ve karasal sucul canlı kaynaklardan amatör
ve sportif olarak yararlanırken, su ürünleri potansiyelini ve
yaşama ortamlarını korumak ve geliştirmek, kaynakların
sürdürülebilirliğini sağlamak, suların kirlenmesini önlemek,
amatör (sportif) su ürünleri avcılığını kontrol altına almak,
izinlendirmek, ruhsatlandırmak ve avcılığın belirli kurallar
çerçevesinde yapılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

Kapsam

4.

Kıyısal ve karasal alanlarda, amatör ve sportif su ürünleri avcılık
faaliyetlerini izinlendirilme veya ruhsatlandırma ve ücretlendirme
işlemleri, avcılık yasak ve sınırları, kontrol ve denetimi ile
kirliliği önleyici tedbirler, bu Tüzük kurallarına bağlıdır.
İKİNCİ KISIM
Amatör Balıkçılık İzinleri

İzin Alma
Yükümlülüğü ve
Yöntemi

5.

(1)

K.K.T.C. yurttaşı olup olmamasına bakılmaksızın; karadan
olta ile avcılık haricindeki her türlü amatör avcılık
faaliyetleri izne tabidir.

(2)

(1)’inci fıkra kapsamında faaliyette bulunacak gerçek veya
tüzel kişiler hem kendileri, hem de avcılıkta kullanacakları
gemiler için Daireden izin almaları gerekir.

(3)

Gemi sahibi olsun veya olmasın, izin almak isteyen kişiler
Dairenin merkez veya şubelerine, şekli ve içeriği Daire
tarafından önceden belirlenen bir dilekçe formu ile
müracaat ederler.

(4)

Daire, izin başvurularını inceler, otuz iş günü içerisinde
araştırmasını tamamlar ve mevzuat açısından uygun olup
olmadığına karar vererek, izinlendirir veya reddeder.

(5)

KKTC Avcılık Federasyonu; üyelerinin belge alma
işlemlerini topluca yaptırabilirler.
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2.A.E. 661 / 14

K.K.T.C.
Vatandaşları İçin
İzin Koşulları ve
Geçerlilik Süresi

Yabancı Uyruklu
Kişilere Amatör
Balıkçılık İzni
Verilmesi

6.

7.

(6)

Bu Tüzük kapsamında Daire tarafından verilen ruhsat
ve/veya izin belgesinin kaybı halinde, beyan üzerine yenisi
alınabilir.

(7)

Müdür, 1975 Balıkçı Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve
İpotek) Yasası kapsamında küçük balıkçı gemileri sicili
dışında bir sicile kayıtlı gemi ile avlanacak türlerin istisnai
olarak pazarlanmasına izin verebilir.
Ancak, bu istisnai kural Müdür tarafından belirlenecek
yazılı kurallara uyulması koşuluyla ve sadece 1975 Balıkçı
Gemileri (Tescil, Satış, Devir ve İpotek) Yasası
kapsamında küçük balıkçı gemileri sicilinde kayıtlı B sınıfı
balıkçı gemisi sahibi kişiler için ve yılın sadece Kasım,
Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca uygulanabilir.

(1)

KKTC vatandaşı gerçek kişiler amatör balıkçılık
faaliyetlerinde bulunabilmeleri için, Daireden Amatör
(sportif) su ürünleri avcılık izni almaları gerekir. Bu izinler
en fazla iki yıllık bir sure için verilir. Bu süre müracaat
üzerine herhangi bir gönüllü amatör balıkçılık
organizasyonuna üye olanlar üyelik belgesi ile Daire
tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeleri ibraz
etmelerine müteakip Dairenin merkez veya şubelerince
yenilenebilir ve/veya uzatılabilir.

(2)

Amatör (sportif) su ürünleri avcılık izni almak üzere
müracaat eden 16 yaşını bitirmiş, KKTC vatandaşı gerçek
kişilerin kimliklerinin bir örneğini; sualtı tüfeği ile avcılık
yapacak kişiler ise ayrı yeten dalışa engel teşkil edecek bir
rahatsızlığı olmadığına ilişkin sağlık raporunu Daireye
ve/veya bağlı bulunduğu gönüllü amatör balıkçılık
organizasyonuna ibraz etmeleri zorunludur.

(3)

Amatör (sportif) balıkçılık faaliyetlerinde kullanılacak
teknelere verilecek izinler için geminin kayıt ve denize
elverişlilik belgesi ile seyrüsefer ruhsatının ibrazı
gereklidir. Belgelerin ibrazını takiben Daire tarafından
verilecek olan bu iznin geçerlilik süresi bir yıldır ve veriliş
tarihine bakılmaksızın ayni yılın 31 Aralık günü sona erer.

(4)

Yukarıdaki (1)’inci, (2)’inci ve (3)’üncü fıkralarda
öngörülen gereksinimleri taşımayanlara ve/veya yerine
getirmeyenlere Amatör (sportif) su ürünleri avcılık izni
verilmez.

(1)

Daimi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet
eden yabancı uyruklu kişiler, yabancı uyruklu öğretim
üyeleri ve öğrenciler ile ülkemizde resmi misafir veya
geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklu kişilere,
4
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durumlarını belgelemeleri koşuluyla 150-TL/yıl avlanma
bedeli karşılığı, Daire tarafından iki yılı geçmemek üzere
Amatör Balıkçı İzin Belgesi verilir.
Ancak, Daire izin süresini belirlemede bu kişilerin
ülkede kalış sürelerini dikkate alır.
(2)

Turist Amatör
Balıkçılar
4.A.E.241/10

8.

Yukarıdaki 7’nci maddenin (2)’nci fıkrası kapsamına giren
yabancı uyruklu kişiler ile amatör balıkçılık turizmi çerçevesinde
avcılık yapmak isteyen yerli turist amatör balıkçılar bu Tüzükte
yer alan kural, yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uymak
şartıyla:
(A)

4.A.E.241/10

Amatör Balıkçılık
Turizmi İçin İzin
Alma
5.A.E.541/10

(B)

9.

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamı dışında kalan yabancı
uyruklu kişilere amatör balıkçılık belgesi verilmez. Bu
kişiler ancak, 8’inci ve 9’uncu maddeler kapsamında
öngörülen kurallar çerçevesinde avcılık yapabilirler.

Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahip gerçek veya tüzel
kişiler vasıtasıyla, iç sularımızda ve tekne ile
denizlerimizde, 10,00-YTL (On Türk Lirası) kişi/gün
karşılığı Damga Pulu almak suretiyle bedelli olarak, ve
Denizde ve göletlerde sadece karadan olta ile olmak üzere,
20-TL karşılığı Özel Avlanma Fişi almak suretiyle bedelli
olarak amatör balıkçılık faaliyetlerinde bulunabilirler.

(1)

Amatör Balıkçılık Turizmi izinleri; aşağıdaki (2)’inci fıkra
kapsamında bu amaçla ruhsatlandırılmış gemi sahibi
gerçek veya tüzel kişilere Daire tarafından iki yıllık bir
süre için verilir.

5.A.E.241/10

(2)

Amatör balıkçılık turizm faaliyetinde kullanılacak tekneler
için bulundurulması gerekli asgari şartlar Limanlar Dairesi
tarafından belirlenir; ve onayına müteakip Daire tarafından
Amatör Balıkçılık Turizm faaliyetlerinde kullanılması
amacıyla ruhsatlandırılır.

5.A.E.241/10

(3)

Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahip olanlar her balık
avı partisine katılacak yabancı amatör balık avcısı için
10,00-YTL kişi/gün (On Yeni Türk Lirası) karşılığı damga
pulu almak zorundadır.

5.A.E.241/10

(4)

Amatör Balıkçılık Turizm İzni’ne sahip olanların, 3’üncü
fıkra kurallarına uymaları ve yapılacak kontrol ve
denetimlere bir düzen getirilmesi amacıyla, şekli ve içeriği
Daire tarafından önceden belirlenecek avcılık kayıtlarına
ilişkin bilgi defterini tutmaları ve/veya tutulmasını temin
etmeleri zorunludur.
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(5)

Bu Tüzükte ve Daire tarafından belirlenen kural ve
sınırlamalara aykırı olarak su ürünleri avlatan veya
avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların Amatör
Balıkçılık Turizmi izinleri askıya alınır.
Daire bu işlemi, izin belgelerinin yenilenme sırasında ve
geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık bir
süreyi kapsayacak şekilde uygular. Ayni suçun tekrarı
halinde Su Ürünleri Yasası’nın 35’inci maddesinin
(3)’üncü fıkrası kapsamında izinleri iptal edilebilir.

10. (1)

Bu Tüzük kapsamında, Daire tarafından verilecek ruhsat
ve/veya izin belgelerinin şekli ve içeriği Daire tarafından
önceden belirlenir; ve bunlar zaman ve zaman Dairenin
önerisi üzerine Bakanlık tarafından kısmen ve/veya
tamamen değiştirilmeye tabidirler.

(2)

Bu Tüzük kapsamında ısdar edilmiş bir izin belgesine
sahip her amatör balıkçı, şartlar uygun olduğu ölçüde
bunları tasarrufunda bulundurmak ve istenildiğinde
ilgililere ibraz etmek zorundadır.

11. (1)

Daire, Su Ürünleri Yasası’nın 6’inci maddesinin 2’nci
fıkrası uyarınca, karadan olta ile avcılık (gemi
kullanmaksızın) hariç, bu Tüzük kapsamında verilen;

27/2000

İzin Belgelerinin
Şekli ve İçeriği

İzinlerden
Alınacak Ücretler
27/2000
6.A.E.241/10

(A) Amatör, sportif su ürünleri avcılık (balıkçılık)
izinlerinden;
(a) Gemiler için 120,00-TL/yıl (Yüz Yirmi Türk
Lirası);
(b) Olta ile balık avcılığı (gemi kullanılarak) için
kişi başına 100,00-TL/yıl (Yüz Türk Lirası);
(c) Su Altı tüfeği ile avcılık için 120,00-TL/yıl
(Yüz Yirmi Türk Lirası);

6.A.E.241/10

(B)

6.A.E.241/10

Amatör, sportif balıkçılık turizm izinlerinden;
(a) Gerçek ve tüzel kişiler için 120,00-TL/yıl (Yüz
Yirmi Türk Lirası);
(b) Gemiler için 120,00-TL/yıl (Yüz Yirmi Türk
Lirası);
ücret alınır.
(2)

Gönüllü Amatör Balıkçılık Organizasyonu üyesi olanlar ile
17’inci maddenin (D) bendinde öngörülen eğitim
programlarına katılan ve bunun sonucu yapılacak
sınavlarda başarılı olan gerçek veya tüzel kişiler (1)’inci
fıkranın (A) ve (B) bendinde öngörülen ücretlerinden muaf
tutulur.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Av Yasakları ve Sınırları
Avlanma Araçları 12. (1)
İle İlgili Yasaklar

Amatör su ürünleri avcılığında hiç kimse:
(A) İç sulardaki göl ve göletlerde, motorlu her türlü tekne
veya botlar türlü ağ, zıpkın ile su altı tüfeği
kullanılarak veya tüple dalmak suda avcılık yapamaz.
(B) Toksik, sporofik veya paslanabilir malzemeleri,
elektrik şok jeneratörleri, hava tazyiki, ışık, ses veya
elektrik üreten cihazlar, karıştırıldıklarında veya su
ile temas ettirildiğinde patlayabilecek maddeler,
patlayıcı, zehirleyici, öldürücü, bayıltıcı veya
uyuşturucu maddeleri kullanamaz veya gemide
bulunduramaz.
(C) Ağlarla balık sürülerini çevirmek veya çevrilen balık
sürüsünün dalarak zıpkın veya su altı tüfeği
kullanmak suretiyle avcılık yapan elle veya herhangi
bir araç ile balığın ağa takılmasını sağlamak
maksadıyla herhangi bir faaliyette bulunamaz; bu
gibi ağlara dalıp elle çekerek, kıyıda dar bir alan
içerisine toplamak suretiyle av yapamaz.
(D) Yüzerek, dalarak veya herhangi bir tekne yardımıyla,
taş veya kovukları ile su altı mağaralarının önüne
ve/veya çevresine ağ gerer ve/veya yemli, yemsiz
ve/veya şamandıralı, şamandırasız bağlamak
suretiyle avcılık yapamaz.
(E) Gece veya gündüz, kanca veya elle kıyılarda ahtapot
avlanması ve/veya toplanması yasaktır.
(F) Dalış tüpü (hava veya oksijen tüpü), nargile vs.
yardımıyla av yapamaz.
(G) Daire tarafından verilmiş özel bir izni yoksa, tüplü
dalış ekipmanı bulunan teknelerde su altı tüfeği
bulunduramaz.
Ancak, Daire bu izni sadece, belirli bir faaliyetin
gerçekleştirilmesi zorunlu olduğu hallerde verebilir;
ve özel iznin koşulları ile süresi izin belgesinde
belirtilmelidir.
(H) (B) bendine rağmen, can ve mal güvenliğinin
sağlanması amacıyla dalış sırasında bir el fenerinin
bulundurulması serbesttir.

7.A.E.241/10

(2)

7’inci maddenin (1) ve (2)’inci fıkralarında sözü edilen
yabancı uyruklular hariç, K.K.T.C. vatandaşı olmayan
kişilerin, 16’inci maddenin 2’inci fıkrasında öngörülen
yarışmalar ve antrenmanlar dışında ülke sularında su altı
tüfeği ile avcılık yapmaları yasaktır.

(3)

Bu Tüzük kapsamında izinlendirilmiş bir tekne ile avcılık
faaliyetinde bulunacak kişiler:
7
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(A) Üzerinde en çok iki iğne bulunan, motorlu motorsuz,
kamışlı kamışsız çeşitli tipte oltalar ile çapari veya
sirti kullanmak suretiyle avcılık yapabilir.
Ancak, sazan balığı avında bedenin ayni noktasından
çıkan ikiden fazla köstek ile Kıbrıs Oltası olarak
bilinen ve kefal avcılığında kullanılan özel oltalarda
ikiden fazla iğne kullanabilir.
(B) Bu Tüzük ve yürürlükteki mevzuatlar uyarınca
herhangi bir sınırlama yoksa, can ve mal güvenliği,
balık bulucu ve seyir ile ilgili aletleri; balıkların
karaya veya tekneye alınmasında ihtiyaç duyulacak
kepçe, çeşitli tel, ip veya çengeller ve bunların
muhafazaları için ise tekne içerisindeki livar, çanta
veya sepet gibi avcılıkla ilgili araç, gereç ve
malzemeyi avcılık sırasında kullanabilir ve/veya
bulundurabilir.
(C) Denize bırakacakları sabit ağlar, uzatma ağları ile
baragadilerin gündüz flamalı şamandıra, gece ise
ışıklı şamandıra ile işaretlemeleri zorunludur. Ayrıca
bunların üzerinde silinmeyecek şekilde teknenin
kayıt numarası ve adı yazılı olmalıdır.
(4)

Bu Tüzük hükümlerine uygun olarak izinlendirilmiş
tekneler dışında, herhangi bir ağ veya baragadi avcılıkta
kullanılamayacağı gibi, bunların her durumda karadan
operasyonu da yasaktır.

7.A.E.241/10

(5)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmayan
kişilerin, aşağıdaki (6)’ncı fıkrada asgari ölçüleri verilen ağ
ve baragadi malzemelerini avcılıkta kullanmaları yasaktır.

7.A.E.241/10

(6)

(A) Bu Tüzük kapsamında tekne ile amatör balıkçılık için
izin verilen malzemenin dışında ve/veya amatör
balıkçılık faaliyetleri için aşağıda öngörülen miktar
ve özellikler dışında kalan malzemenin teknede
bulundurması veya avcılıkta kullanılması yasaktır.
(a) Toplam uzunluğu 400 metreden fazla ve 28
mm ağ gözü açıklığında daha küçük olan balık
ağı;
(b) 2 takım baragadiden fazla ve her durumda
toplam 200 adet olta iğnesinden fazla olan
baragadi.
(B) Baragadi ile yapılan amatör balık avcılığında,
orkinos ve kılıç avcılığında yalnızca 1 ve 2 numaralı
iğneler (kancalar) dışında 14 numaradan küçük (ebat
olarak) iğneleri kullanmak yasaktır.
(C) Amatör balık avcılığında monofilament misina
ağlarının kullanımı yasaktır.

2.A.E.644/13
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(Ç)

Amatör Balıkçılıkta dolanan ağlarının (sürüklenen
ağ, drift-net) kullanılması yasaktır.
(D) Genel olarak tırıvırı veya paraşüt olarak bilinen ve
bir olta ucu veya oltaipi ucuna bağlı olarak
kullanılan, çeşitli ebattaki ağ parçalarından imal
edilmiş her türlü ağ parçasının avcılıkta kullanılması
yasaktır.
Avlanması veya
Toplanması
Tamamen Yasak
Türler
27/2000
Tablo.1

13. (1)

Hiç kimse, Bu Tüzüğe ekli Tablo.1’de yerel ve bilimsel
isimleri verilen türleri öldüremez, satamaz, satın alamaz,
sahip olamaz, kovamaz ve böyle bir teşebbüste bulunamaz.
Ayrıca, bunların yaşama ortamlarının korunmasına ilişkin
Su Ürünleri Yasasının 36’ncı maddenin (5)’inci fıkrası
kapsamında öngörülecek kurallara aykırı herhangi bir
faaliyette bulunamaz.

(2)

Daireden izin alınmaksızın, bu Tüzüğe ekli Tablo.1’de yer
alan türlerin ölülerini, herhangi bir parçasını, bunların
yumurtalarını veya aslına uygun kurutulmuş örneklerinin
alımı, satımı, pazarlarda ve işyerlerinde alım satım
amacıyla sergilenmesi veya tasarrufunda bulundurulması
yasaktır.
Ancak, deniz çayırlarının ölü olanlarının kıyılardan
toplanması, serbesttir.

Tür ve Avlanma
Yerleri ile İlgili
Zaman Yasakları

(3)

Deniz çayırlarından Posidonia oceanica (fica), Zostera
noltii ve benzeri diğer deniz çayırı (çiçekli bitki)
yataklarına zarar verecek şekilde ağ bırakmak, sürütmek
veya benzeri bir yöntem ile avcılık yapmak yasaktır.

(4)

Akdeniz Foklarının yaşadıkları mağaralarda dalış yapmak,
ışık kullanma her türlü vasıta ile avcılık yapmak yasaktır.
Bu memeli türünün görüldüğü ve zamanlarda Daireye
derhal bilgi verilmesi zorunludur.

14. (1)

Gemikonağı (Madendere) Göleti ile Kanlı Dere’de her
türlü su ürünleri avlanması, toplanması ve öldürülmesi yıl
boyunca yasaktır.

(2)

Bütün kara sularımızda sünger
toplanması yıl boyu yasaktır.

(3)

Ekolojik yaşamın bir parçası olan deniz kabuklularının süs
eşyası olarak kullanılmak amacıyla canlı olanlarının
yaşama ortamlarından alınması ve toplanması yasaktır.

(4)

Bütün kara sularımızda caulerpa türü deniz yosunlarının
9
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toplanması, herhangi bir parçasının koparılması, bir
bölgeden başka bir bölgeye veya alana taşınması, üretimi
ve ticareti yasaktır. bu fıkra kurallarına uyulması ve
uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar Bakanlıkça
hazırlanıp Resmi Gazetede yayınlanacak bir Yönetmelikle
düzenlenir.
9.A.E.241/10

(5)

Karadan olta ve su altı tüfeği ile avcılık hariç, kıyıdan
itibaren 5 metreye eşdeğer derinlik hattı dahilinde her türlü
avcılık dönem boyunca yasaktır.

9.A.E.241/10

(6)

1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında, yukarıdaki 12’inci
maddenin (6)’ncı fıkrasının (A) bendinde öngörülen ağ ve
baragadi malzemelerinin, 10 metre eşdeğer derinlik hattı
dahilinde avcılıkta kullanılması yasaktır.

9.A.E.241/10

(7)

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından verilmiş özel
bir izin yoksa arkeolojik, mimari, tarihi ve kültürel yerlerde
su altı tüfeği ile dalarak avcılık yapmak yasaktır.

(8)

Liman içlerinde amatör (sportif) su ürünleri avcılık
faaliyetleri, ilgili Daire tarafından düzenlenir.

(9)

1 Haziran – 15 Temmuz tarihleri arasında Orfoz ve
lagosun; 15 Nisan – 31 Temmuz tarihleri arasında Eşkine;
16 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Orkinos; ve 1
Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında Kılıç balığının avcılığı
yasaktır. Bunların dışındaki türler için ise zaman yasağı
yoktur.

(10) Gün batımından gün doğumuna kadar su altı tüfeği ile
dalamak suretiyle avcılık yasaktır.
9.A.E.241/10

(11) Denize giren kişilerin olduğu yerlerde veya bu amaçla
ayrılmış (şamandıralarla sınırları belirlenmiş) plajlarda; ve
balıkçılık av malzemelerinin atılı veya döşeli olduğu
yerlerin 100 metre yakınında su altı tüfeği ile dalarak
avcılık yapmak yasaktır.

9.A.E.241/10

(12) Yumurtalı dişi deniz böceği-crawfish (Palinuridae spp.) ve
yumurtalı dişi istakozlar-lobster (Homarus gammarus)’nın
avlanması, aktarılması, teknede bulundurulması, karaya
çıkarılması, depolanması, satılması, satış amacıyla teşhir
edilmesi veya satışa sunulması yasaktır.

Boy ve Miktar
Yasakları
Tablo.20

15. (1)

Bu Tüzüğe ekli Tablo.2’de, türler için öngörülen minimum
av büyüklüklerinden daha küçük olanlarının avlanması
yasaktır. Bu türler dışında kalanlar için boy yasağı yoktur.
10
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10.A.E.241/10

Diğer Uyulması
Gereken Kural ve
Yasaklar

(2)

16’ınci maddenin 2’nci fıkrasında öngörülen yarışmalar
dışındaki amatör balıkçılar, avcılık bir günden fazla sürse
bile avcılığına izin verilen ve tablo-2’de öngörülen türler
için karşılarında yazılı günlük miktarlardan (adet) daha
fazlasının avlanması yasaktır. Bunların dışında kalan türler
için ise tutulan tür tek veya karışık olsun toplam 5 kg’ı,
avlanan tek tür balık 5 kg’dan daha ağır ise 1 adet/günü
geçemez. Göletlerde ise boy ve miktar sınırlaması yoktur.

(3)

Deniz organizmalarının boyu bu Tüzüğe bağlı Ek-IV’de
gösterildiği gibi ölçülür. Birden fazla boy ölçüm yöntemi
uygulandığı takdirde, organizmaların boyu bu Tüzüğe bağlı
Ek-2’de verilen minimum avlanabilir boya eşit veya ondan
daha büyük olmalıdır.

16. (1)

16 yaşından küçük olanlar amatör (sportif) balıkçılığı
ancak izinli ve reşit bir kişinin refakatinde yapabilirler.
Ancak, izin alma zorunluluğu olsun veya olmasın su altı
tüfeği ile avcılıkta can ve mal güvenliği açısından, iki kişi
de aktif olacak şekilde ve bir birinden en az 25 metre
uzaklaşmamak koşuluyla tek şamandıra ile avcılık
faaliyetinde bulunulması zorunludur.

(2)

Önceden izin alınmaksızın, deniz ve göletlerde her türlü
amatör (sportif) balıkçılık yarışması düzenlemek yasaktır.
Daire bu izni, sadece K.K.T.C. Avcılık Federasyonu’nun
kontrol ve yönetiminde düzenleneceklere verebilir.
K.K.T.C. Avcılık Federasyonu bu gibi yarışmaların: plan
ve programını daireye önceden bildirmekten; yarışmaların
ulusal ya da uluslar arası balık avcılığı federasyonları
kurallarına uygun olarak yapmaktan veya yapılmasını
temin etmekten sorumludur.

(3)

Bu Tüzük kapsamında: avcılığına veya toplanmasına izin
verilen her türlü su ürünleri ile kullanımı yasaklanmış
avcılık araçları kullanılarak veya avlanabilir boy, ağırlık,
miktar (adet) ve zamanlara ilişkin getirilen yasak ve
sınırlamalara aykırı olarak avlanan veya toplanan su
ürünleri ticari olarak alınamaz ve/veya satılamazlar.
Ayrıca, bunlar pazarlarda veya işyerlerinde ticari amaçla
sergilenmezler.
Ancak, Daire istisnai olarak satıştan elde edilen
kazancın yardım amacıyla kullanılması koşuluyla amatör
balıkçılık yarışmalarında avlanan türlerin pazarlanmasına
izin verilebilir.

(4)

Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkta kişiler arkasında kolay
fark edilir sarı, turuncu veya kırmızı renkte şamandıra

11.A.E.241/10
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çekmeleri zorunludur.
(5)

Deniz ve göletlerde, su ürünlerinin yaşama ortamlarının
bozacak şekilde herhangi bir faaliyette bulunmak, kıyıları
doldurmak moloz veya çöp vb. dökmek, misina, iğne, balık
yemi, vb. av malzemelerini atmak, av mahallinde karaya
veya suya bırakmak, her türlü katı ve sıvı atıkları atmak ve
genel olarak içerisinde yaşayan su ürünlerinin yaşamsal
faaliyetlerini etkileyecek şekilde herhangi bir eylemde
bulunmak yasaktır.

(6)

Bakanlıktan izin alınmaksızın, su kaynaklarına yabancı bir
türün atılması veya her türlü balıklandırma faaliyetinde
bulunulması, bir göletten başka bir gölede su ürünleri
aktarılması ve/veya genetik yapısı değiştirilmiş her türlü su
ürünlerinin su kaynaklarına bırakılması yasaktır.

(7)

İzin alma zorunluluğu olsun veya olmasın, her amatör
balıkçı, bu tüzüğü, şartlar uygun olduğu ölçüde
tasarrufunda bulundurmak ve istenildiğinde ilgililere ibraz
etmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Diğer Kurallar

Dairenin İzin
Vermede
Sorumluluğu
27/2000

12.A.E.241/10

17. (1)

Herhangi bir zamanda Daire, gönüllü amatör balıkçılık
organizasyonlarının görüşünü alarak;
(A) Esas Yasa ve bu Tüzük hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla, avcılık faaliyetlerine ilişkin uyulması
gerekli kurallar konusunda izinlere koşul koyabilir;
olağan dışı herhangi bir durum vuku bulduğu
durumlarda insan sağlığını veya canlı kaynakların
korunması bakımından avcılığı kısmen veya
tamamen yasaklayabilir,
(B) Amatör su ürünlerinde avcılığında kullanılacak veya
teknede bulundurulacak avcılık araçlarının kalitesini,
tipini, miktarını kısıtlayabilir,
(C) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının üyelerinin,
bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla kurs ve eğitim
programları düzenleyebileceği gibi, deniz ve
balıkçılık kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak
resim, fotoğraf, film gibi ödüllü ve/veya ödülsüz
amatör balık yarışmaları düzenleyebilir.
(D) Daire veya Dairece yetkin kılınan Gönüllü Amatör
Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu
eğitimin sonunda, yapacağı sınavı başarıyla geçen
her gerçek kişiye sınav türüne göre almayı hak
ettikleri, Amatör Balıkçılık İzin Belgesi verebilir.
12
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Daire bunu söz konusu kuruluşlar ile işbirliği
içerisinde, bir plan ve program çerçevesinde yürütür.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kurallar
Bakanlıkça hazırlanıp Resmi Gazetede yayınlanacak
bir Yönetmelikle düzenlenir.
Bilgi ve Belge
Verme
Yükümlülüğü
27/2000

18. Amatör su ürünleri balıkçılık faaliyetlerinde bulunanlar Su
Ürünleri Yasasının 22’inci maddesi uyarınca Daireye her türlü
bilgi ve belgeyi vermeye ve/veya avcılık faaliyetlerini bağlı
bulundukları gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarına bildirmekle
yükümlüdürler. Buna ilişkin kurallar Bakanlıkça hazırlanıp Resmi
Gazetede yayınlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir.

EL Koyma ve
Müsadere
27/2000

19. Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak avlanan su ürünleri ile suçta
kullanılan av araç ve gereçlerin müsaderesi, el konulup
değerlendirilmesi hususları, Su Ürünleri Yasasının ilgili
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Koruma ve
Kontrol
27/2000

20. Su Ürünleri Yasasının 33’üncü maddesi ile yetkili kılınanlara ek
olarak, Bakanlık tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri için
gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından ikişer kişiden oluşan
gönüllü kontrol birimleri oluşturulur. Bakanlık ayrıca, bunların
görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve bu kişilere yer ve
sürelerde koruma ve kontrol görevi verir.

Geçicic Madde
13.A.E.241/10

1.

Değiştirilmiş şekliyle 12’nci maddenin (6)’ncı fıkrasının (C)
bendi kuralları 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde
13.A.E.241/10

3.

Değiştirilmiş şekliyle 17’nci maddenin (1)’inci fıkrasının (D)
bendi kuralları 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme Yetkisi
13.A.E.241/10

21. Bu Tüzük, su ürünleri faaliyetleri ile görevli Bakanlık tarafından
yürütülür.

Yürürlüğe Giriş
13.A.E.241/10

22

A.E.241/10

Bu Tüzük, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.

Ek I
Madde 8(3)
ÖZEL AVLANMA FİŞİ
13
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K.K.T.C.
TARIM VE DOĞAL
KAYNAKLAR BAKANLIĞI
……………… Dairesi
Müdürlüğü

Fiş No:

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TARIM
VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI
……….………………Dairesi Müdürlüğü
ÖZEL AVLANMA FİŞİ
Fiş
No:……………..
Adı/Soyadı
Kimlik/Pasaport No:
Avlanma Yeri
Avın Başlangıç Tarihi
Not: Bu Özel Avlanma Fişi avın başlangıç tarihinden itibaren üç gün süre
için geçerli olmak üzere verilmiştir.

Ek-II
(Madde 13(1) ve (2))
AVLANMA VE TOPLANMASI TAMAMEN YASAKLANMIŞ TÜRLER
8.A.E.241/10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

YEREL İSİM
Akdeniz Foku
Banyo süngeri
Büyük Camgöz (Kum) köpek balığı
Deniz Alası
Deniz Atı
Deniz Çayırları (Fica)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Deniz Kaplumbağası
Deniz (Yeşil, Çorba) Kaplumbağası
Deniz Kaplumbağası
Deniz kaplumbağası
Deniz Kulağı
Fil Kulağı Sünger
Güneşlenen Köpekbalığı
Kancalı ahtapot
Kırmızı Mercan
Kırmızı Yıldız
Kum Yengeci
Maya
Mersin balığı
Minare
Misk Ahtapotu
Mühreler
Pervane balığı
Karavida
Pinna
Siyah Mercan
Şeytan minaresi

BİLİMSEL İSİM
Monachus monachus,
Spongia officinalis,
Carcharhinus plumbeus
Salmo trutta labrax,
Hippocacampus hippocacampus,
Posidonia oceanica, Zostera noltci ve benzeri
diğer deniz fanerogamları
Caretta caretta,
Chelonia mydas
Dermachelys coricea
Trionyx triunguis
Haliotis lamellosa
Spongia agaricina
Cetorhimus maximus
Eledone cirrhosa
Corallium rubrum,
Asterina pancerli
Ocypode cursor,
Maria squinado
Acipencer sturio
Cerithium vulgatum
Eledone moschata
Lamellaridae
Mola mola
Scyllarides sp. (elephas, arctus)
Pinna nobilis
Gerardia savaglia
Gourmya yulgata
14
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28.
29.
30.
31.
32.

Süngerler
Triton
Ulubat balığı
Yağlı balık
Yunuslar

10.A.E.241/10
Sıra
No.
YEREL İSİM

Hippospongia communis
Charonia lampos
Acanthobrama mirabilis
Garra rufa
Delphinidae

Ek-III
(Madde 15(1) ve (2))
AV YASAK VE SINIRLARI
TÜR İSİMLERİ
BİLİMSEL İSİM İNGİLİZCE İSİM

YASAKLAR
Minimum Maksimum
Boy(cm) Sayı(Adet)

A - BALIKLAR
1.

Akanamutta (Lampuka)

Coryphaena hippurus

Dolphin fish

40

3

2.

Akya

Licia amia

Leer fish

30

3

3.

Barbun ve Tekir türleri

Mugil spp

Mullet

13

*

4.

Berlam (bakalyaro)

Merluccius merluccius

Hake

20

*

5.

Çipura

Sparus auratus

Sea bream

20

*

6.

Deniz Levreği

Dicentrachus labrax

Sea bass

25

*

7.

Dil Balığı

Solea vulgaris

Common sole

20

*

8.

Fangri

Pagrus pagrus

Red sea bream

18

*

9.

Fener Balığı türleri

Lophius spp.

Angler-fish

30

*

10.

Hani (İskorpit Hanisi)

Polyprion americanus

Wreck fish

45

2

11.

Izgaro türleri

Symphodus spp.

Wrasse

12

*

12.

İsparoz

Diplodus annularis

Annular sea-bream

12

*

13.

İstavrit türleri

Trachurus spp.

Horse mackerel

15

*

14.

İşkine (Eşkina)

Sciaena umbra

Brown mearge

45

2

15.

Karagöz

Diplodus vulgaris

Two-banded sea-bream

18

*

16.

Kefal türleri

Mugil spp.

Mullet

16

*

17.

Kılıç Balığı

Xiphias gladius

Sword fish

130

2

18.

Kırma Mercan

Pagellus erythrinus

Common pandora

15

*

19.

Kolyoz

Scomber japonikus

Chup mackerel

18

*

20.

Lagos

Ephinephelus aeneus

Waker

45

2

21.

Mandagöz Mercan

Pagellus bogaraveo

Red sea-bream

33

*

22.

Melana (Melanurya)

Oblada melanura

Saddled bream

12

*

23.

Mırmır (Murmuro)

Lithognathus mormyrus

Striped bream

20

*

24.

Milekop

Umbrina cirrosa

Corb

25

*

25.

Mineri (Sarıkuyruk)

Seriola dumerili

Yellow tail

30

2

26.

Orfoz

Grouper, Dusky, Perch

45

2

27.

Orkinos

Ephinephelus
marginatus
Thunnus thynnus

Blue-fin tuna, Tunny

90

2

28.

Palamut (Torik)

Sarda sarda

Atlantic bonito

25

*

29.

Perca (hani) türleri

Serranus spp.

Painted comber

12

*

30.

Sarpa (Salpa)

Sarpa sarpa

Saupe

-

*

31.

Sinağrit (Sinarit)

Dentex dentex

Dentex

20

2

32.

Sivriburun Karagöz

Diplodus puntazzo

Sharpsnout sea-bream

18

33.

Sokan (çarpan) türleri

Siganus spp.

34.

Sorgos

Diplodus sargus

35.

Tombik

Auxis

thazard

Auxis

15

15

*

White bream

23

*

Frigate mackerel

40

3
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rochei
36.

Turna (Baraküda) türleri

Sphyraena spp.

Barracuda

60

2

37.

Uskumru türleri

Scomber sp.

Atlantic mackerel

20

3

38.

Uzunkanat orkinos

Thunnus alalunga

Albacore

60

*

39.

Yabani Mercan

Pagellus acarne

Axillary sea bream

17

*

40.

Yazılı Orkinos

Euthynus alletteratus

Little tunny, Bonito

45

*

YASAKLAR
Minimum
Boy (cm)

Maksimum
Sayı (Adet)

Sıra
No.

YEREL İSİM

TÜR İSİMLERİ
BİLİMSEL İSİM

İNGİLİZCE İSİM

41.

B-EKLEM BACAKLILAR
Adi İstakoz

Homarus Gammarus

Common Lobster

Nephrops norvegicus

Norway Lobster

Palinuridae

Crawfish

Parapennaeus
longirostris

Deep water rose shrimp

Octobus ssp.

42.

Derin Su İstakozu
(Norveç İstakozu)

43.

Deniz Böceği

44.

Derin Su (Pembe)
Karidesi
C-KAFADANBACAKLILAR
45.
Ahtapod türleri
D-ÇİFT KABULK. YUMUŞAKÇA
46.

Tarak

Pecten jacobeus

47.

Midye türleri
(Akivades)
Midye (Siğilli
türleri

Venerupis spp.

48.

midye)

Venus spp.

105 mm karapaks
veya
300 mm total boy
20 mm karapaks
veya
70 mm total boy
90 mm Karapaks
(Kabuk) boyu
20 mm Karapaks
(Kabuk) Boyu

2

Octopus

1 kg.

*

Great Scallop

100mm

*

25 mm

*

25 mm

*

Venus

2

2
2

* : Avlanabilir maksimum sayısı (adet) verilen türler dışında kalan bütün balık türlerinde tutulan tür tek veya
karışık olsun toplam 5 kg’ı, avlanan tek tür balık 5 kg’dan daha ağır ise 1 adet/günü geçemez.
Not: %5 nispetinde küçük boylara müsaade edilir.
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