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SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE
BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ

[(23.7.2013 – R.G.122 – EKIII – A.E.401 Sayılı Tüzük), (10.12.2013 – R.G.199 – EKIII –
A.E.645 ) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

SU ÜRÜNLERİ YASASI

(27/2000 Sayılı Yasa)

6(4), 36(2), (3) Maddesi Uyarınca Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Su Ürünleri Yasası’nın 6(4) ve 36(2), (3)
Maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Su Ürünleri Avcılığında Tuzakların Yasaklanması ve
Belirli Avcılık Yasaklarına İlişkin Kurallar Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Ağ Tam Göz Boyu” ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına
bakılmaksızın, ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden
yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün aritmetik ortalaması ile belirlenen
ve gergin halde bir ağ gözünün birbirine komşu olmayan karşılıklı iki
düğümü arasındaki mesafesini anlatır.
“Bakanlık”, su ürünleri faaliyetleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Baragadi”, su içerisinde asılı veya zemin üzerinde (dipte) yatırılmış,
uzatılmış, serilmiş olarak av yapan ve bir beden üzerinde çok sayıda
olta iğnesi taşıyan paragat, paraketa veya parakete olarak da bilinen
uzun oltaları anlatır.
“Tuzak”, sepet, çanak, fıçı veya kafes şeklinde yapılandırılan ve ağla
kaplanabilen veya çeşitli metallerden imal edilen sert veya yarı sert bir
çerçeve (ahşap, saz, metal çubuklar, tel örgü, vb.) içeren, türlerin iç
bölmeye girmesini sağlayan, düz kenarlı iki veya daha fazla huni veya
ağza sahip, ayrı ayrı veya grup halinde dipte sabitlenen veya
konumlandırılan ve deniz türlerini yakalamak için bir tuzak görevi
gören av araçlarını anlatır.
“Daire”, su ürünleri faaliyetleri ile görevli Daireyi anlatır.
“Devlet”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
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“Piyasaya Arz”, balıkçılık ürünlerinin bir bedel karşılığında veya
bedelsiz olarak; satış, satış teklifi verme veya başka herhangi bir devir
biçimi için bulundurulması veya satışı, dağıtımı veya başka bir devir
biçimini anlatır.
“Uzatma Ağı”, balıkların solungaçlarından ağa takılması veya ağa
vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık
gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle
yakalanmalarını sağlayan av araçlarını anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, aşırı ve kontrolsüz olarak yapılan tuzaklar ile
avcılığı yasaklamak; su ürünleri canlı kaynaklarının korunması
için belirli su ürünlerinin minimum avlanabilir boy, ağırlık, tür ve
yer yasaklarını belirlemek ve balıkçı gemileri tarafından
kullanılan av araçlarının işaretlenmesini sağlamak suretiyle
kontrol ve denetim faaliyetlerine kolaylık getirmektir.

Kapsam 4. Bu Tüzük, tuzakların yasaklanması, avcılık yasakları, uzatma
ağları ve baragadilerin işaretlenmesi ile denetim ve kontrol
kurallarını kapsar.

İKİNCİ KISIM
Tuzakların Yasaklanması, Avcılık Yasakları, Uzatma Ağları ve

Baragadilerin İşaretlenmesi

Tuzakların
Yasaklanması

5. Her türlü tuzağın gemide bulundurulması ve avcılıkta
kullanılması yasaktır.

Avcılık
Yasakları
27/2000
2.A.E.645/13

6. (1) Su Ürünleri Yasasının 6’ıncı maddesi uyarınca mesleki
balıkçılık izini alan gerçek veya tüzel kişiler, bu Tüzüğün
7’inci maddesi ile aşağıdaki (2)’nci, (3)’üncü, (4)’üncü,
(5)’inci ve (6)’ncı fıkralarda belirtilen kurallara uymakla
yükümlüdürler.

(2) Hiç kimse, bu Tüzüğe ekli EK-I’de düzenlenen, türler için
öngörülen minimum boy ve ağırlık büyüklüklerinden daha
küçük olan türleri avlayamaz, ticari olarak piyasaya arz
edemez, alamaz ve/veya satamaz. Ayrıca, bunlar
pazarlarda veya işyerlerinde ticari amaçla sergilenemez. Bu
türler dışında kalanlar için boy yasağı yoktur.

(3) Bu Tüzüğe ekli EK-I’de avlanabilir asgari boyları ve
ağırlıkları verilen türler aşağıda belirtilen kıstaslara göre
kontrol edilir:
(A) Denizlerde yapılan avcılıkta, aşağıdaki (5)’inci fıkra

ile avlanması ve toplanması yasaklanan türler hariç
amaç dışı, istenmeden arızi olarak avlanan su
ürünleri toplamının ağırlıkça %5 (yüzde beş) oranına
kadar olan kısmına müsaade edilir. Arızi olarak
avlanan ürünün tek birey olması halinde bu limitler
dikkate alınmaz.
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(B) İlk satış dahil son tüketiciye ulaşıncaya kadar olan
süreçte;
(a) Sardalya ve istavritte ağırlıkça % 15 (yüzde

onbeş), diğer su ürünlerine ise ağırlıkça % 5
(yüzde beş) oranında küçük boylara istisna
tanınır. Bu istisnanın tespiti, kontrol edilen
ürün miktarı üzerinden yapılır.

(b) 10 kg ile 30 kg arasındaki mavi yüzgeçli
orkinos balıkları için kontrol edilen ürün
miktarı üzerinden % 5 (yüzde beş) oranında
müsaade edilir.

30.03.2006
R.G.59
EK III
A.E.175,
13.04.2010
R.G.60
EK III
A.E.241,
06.01.2011
R.G.3
EK III
A.E.9
26.02.2013
R.G.32
EK III
A.E.93

(4) Deniz organizmalarının boyu Amatör (Sportif) Su Ürünleri
Avcılığı Tüzüğüne ekli Ek-IV’ de gösterildiği gibi ölçülür.
Birden fazla boy ölçüm yöntemi uygulandığı takdirde,
deniz organizmaların avlanabilir boyu bu Tüzüğe ekli Ek-
I’de düzenlenen minimum avlanabilir boya eşit veya ondan
daha büyük olmalıdır.

(5) Hiç kimse Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğüne
ekli Ek-I’de yerel ve bilimsel isimleri verilen avlanması ve
toplanması tamamen yasak olan türleri öldüremez,
satamaz, satın alamaz, sahip olamaz, kovamaz ve böyle bir
teşebbüste bulunamaz.

(6) Kıyıdan itibaren beş metrelik eşdeğer derinlik hattı
dahilinde her türlü avcılık dönem boyunca yasaktır.

Ancak, 1 Ekim – 31 Mart döneminde tam göz boyu
seksen dört milimetreye eşit veya daha büyük olan fanyasız
ağların kıyıdan itibaren kullanılması serbesttir.

Avcılık
Araçlarının
İşaretlenmesi

7. (1) Denize bırakılan her türlü uzatma ağı ile baragadilerin
gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandıra ile
işaretlendirilmesi zorunludur.

(2) Bir balıkçı gemisinin sahibi, kaptanı veya temsilcisi işaret
şamandıralarının aşağıdaki kurallara uygun olarak
bağlanmasını ve yerleştirilmesini sağlar:
(A) Her bir uç işaret şamandırası ait olduğu teknenin

gövdesinde bulunan kayıt harf ve numaralar
aşağıdaki gibi yazılır:
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(a) Harf ve numaralar su yüzeyinden mümkün
olduğunca yüksekte, açıkça görülebilir şekilde
yazılacaktır;

(b) Harf ve numaralar yazıldıkları yüzeyin rengine
zıt bir renkle yazılacaktır;

(B) İşaret şamandırasında yer alan harf ve rakamlar
silinmeyecek, değiştirilmeyecek ve bunların
okunmaz hale getirilmelerine izin verilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Denetim ve Kontrol İle Cezalar

Denetim ve
Kontrol Yetkisi

8. Su Ürünleri Yasasının 33’üncü maddesi uyarınca denetim ve
kontrol yetkisi verilenler, bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlar
adına ve kendi görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde
denetim ve kontrol görevi yapar.

Cezalar
27/2000

9. Bu Tüzük kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar
ve mahkumiyetleri halinde Su Ürünleri Yasası’nın 32’nci
maddesinde öngörülen cezaya çarptırılabilirler.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici Ve Son Kurallar

Geçici Madde
Avlanabilir Boy
ve
Ağırlık Yasağı
3.A.E.645/13

1. Bu Tüzüğün yukarıdaki 6’ncı maddesinin (2)’nci, (3)’üncü ve
(4)’üncü fıkralarda belirtilen kurallar 28 Şubat 2014 tarihine
kadar uygulanmaz.

Yürütme Yetkisi 10. Bu Tüzüğü, su ürünleri faaliyetleri ile görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş 11. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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EK-I
(Madde 6)

A.E.645/13 AVLANABİLİR ASGARİ BOY VE AĞIRLIK YASAKLARI
Sıra
No

YEREL İSMİ BİLİMSEL İSMİ İNGİLİZCE İSMİ ASGARİ BOY(cm

A- BALIKLAR
1. Akya Licia amia Leer fish 30
2. Barbun ve Tekir türleri Mullus spp Mullet 11
3. Berlam (bakalyaro) Merluccius merluccius Hake 20
4. Çipura Sparus auratus Sea bream 20
5. Deniz Levreği Dicentrarchus labrax Sea bass 25
6. Dil Balığı Solea vulgaris Common sole 20
7. Fangri Pagrus pagrus Red sea bream 18
8. Fener Balığı türleri Lophius spp. Angler-fish 30
9. Hani (İskorpit Hanisi) Polyprion americanus Wreck fish 45
10. İsparoz Diplodus annularis Annular sea-bream 12
11. İstavrit türleri Trachurus spp. Horse mackerel 15
12. Karagöz Diplodus vulgaris Two-banded sea-bream 18
13. Kılıç Balığı Xiphias gladius Sword fish 125
14. Kırma Mercan Pagellus erythrinus Common pandora 15
15. Lagos Ephinephelus aeneus Waker 45
16. Mandagöz Mercan Pagellus bogaraveo Red sea-bream 33
17. Mavi Yüzgeçli Orkinos Thunnus thynnus Blue-fin tuna, Tunny 90
18. Mırmır (Murmuro) Lithognathus mormyrus Striped bream 20
19. Mineri (Sarı Kuyruk) Seriola dumerli Yellow tail 30
20. Orfoz Ephinephelus

marginatus
Grouper, Dusky, Perch 45

21. Sardalya Sardina pilchardus sardinella 11
22. Sivri burun Karagöz Diplodus puntazzo Sharpsnout sea-bream 18
23. Sorgos Diplodus sargus White bream 23
24. Uskumru türleri Scomber sp. Atlantic mackerel 18
25. Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga Albacore 40
26. Yabani Mercan Pagellus acarne Axillary sea bream 17
B- EKLEM BACAKLILAR
Sıra
No YEREL İSMİ BİLİMSEL İSMİ İNGİLİZCE İSMİ

ASGARİ BOY
/ AĞIRLIK

27. Adi İstakoz Homarus gammarus Common Lobster 300mm toplam boy
28. Derin Su İstakozu

(Norveç İstakozu)
Nephrops norvegicus Norway Lobster 700 mm toplam boy

29. Deniz Böceği Palinuridae Crawfish 90 mm Kabuk boyu
30. Derin Su (Pembe)

Karidesi
Parapennaeus
longirostris

Deep water rose shrimp 200 mm Kabuk Boyu

C- KAFADAN BACAKLILAR
31. Ahtapod türleri Octopus ssp. Octopus 1 kg.
Ç- ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR
32. Tarak Pecten jacobeus Great Scallop 100 mm
33. Midye türleri(Akivades) Venerupis spp. 25 mm
34. Midye (Siğilli midye)

türleri
Venus spp. Venus 25 mm


