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AV GÜNLERİ, AVLANACAK AV HAYVANLARI
VE AV BÖLGELERİ TÜZÜĞÜ

[(14.8.2009 – R.G. 142 – EK III – A.E. 581 Sayılı Tüzüğün), (25.12.2009 – R.G. 218 – EK III –
A.E. 902), (26.1.2010 – R.G. 14 – EK IV – E-127-2010 – Düzeltme), (5.4.2010 – R.G. 55 – EK III
– A.E. 209), (10.8.2010 – R.G. 137 – EK III – A.E. 525), (9.6.2011 – R.G. 96 – EK III – A.E. 305),
(26.8.2011 – R.G. 145 – EK III – A.E. 472), (3.11.2011 – R.G. 190 – EK III – A.E. 587), (9.3.2012
– R.G. 50 – EK III – A.E. 156), (31.7.2012 – R.G. 140 – EK III – A.E. 438), (20.11.2012 – R.G.
193 – EK III – A.E. 627), (13.8.2013 – R.G. 131 – EK III – A.E. 432), (16.8.2013 – R.G. 133 – EK
III – A.E. 443), (24.10.2013 – R.G. 168 – EK III – A.E. 549), (10.1.2014 – R.G. 9 – EK III – A.E.
32), (19.8.2014 – R.G. 175 – EK III – A.E. 522), (29.8.2014 – R.G. 182 – EK III – A.E. 536),
(24.10.2014 – R.G. 214 – EK III – A.E. 625), (19.12.2014 – R.G. 251 – EK III – A.E. 749),
(17.2.2015 – R.G. 25 – EK III – A.E. 137), (28.8.2015 – R.G. 128 – EK III – A.E. 573) ve
(15.10.2015 – R.G. 150 – EK III – A.E. 665) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.]

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI
DÜZENLEME YASASI

(18/2009 Sayılı Yasa.)

Madde 4(1), Madde 4(3) ve Madde 18(1) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Bakanlar Kurulu Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasası’nın 4.(1)’inci Maddesi ile 18(1)’inci Maddesi tahtında Bakanlıkça Hazırlanan
aşağıdaki Tüzüğü onaylamak suretiyle ilan eder.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Avcı”, Yasa kuralları uyarınca Av Ruhsatı almış Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti vatandaşı kişileri ve bu Yasanın 7’nci maddesinin (2)’nci
fıkrası uyarınca Av Ruhsatı alan yabancıları anlatır.
“Av Günleri” Bu Tüzüğün 4(1) maddesi, 5(1) Maddesi ile 6(1)
maddesinde belirtilen av günlerini anlatır.
“Av Ruhsatı” 21 yaşını doldurmuş ve yasaya göre av ruhsatı almaya
engeli bulunmayan Avcılık eğitimini tamamlayan ve sınavda başarılı
olmuş kişilere Av ve Avla ilgili Yaban Hayatı Düzenleme Yasası
tahtında verilen belgeyi anlatır.
“Av Hayvanları” (Av); Ova tavşanı ve av kuşlarını anlatır.
“Av Koruma Görevlisi”, Yasa kurallarının uygulanması, suçluların
ihbarı ve resmi makamlara bildirilmesi, av ve yaban hayatı yaşama
ortamlarının ve avcıların kontrolü, karşılaşılacak sorunların yetkili
makamlara iletilmesi, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması,
geliştirilmesi, gözlemlenmesi ve sayımıyla bu konuda gerekli tespitleri
yapmak üzere, Yasanın 26’ncı maddesi uyarınca Merkezi Av
Komisyonu tarafından görevlendirilen kişiyi anlatır.
Av Kuşu” Turaç, sülün, keklik, cikla, culluk, bıldırcın, üveyik, yaban
güvercini, fassa, saksağan ve kargayı anlatır.
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“Av Mevsimi”, Yasanın 4’üncü maddesinde belirtilen av dönemlerini
anlatır.
“Avcı Eğitim Komisyonu” Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını
Düzenleme Yasasının 28. Maddesindeki komisyonu anlatır.
“Avcılık Birliği” yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş avcılık
ile ilgili Avcılık Federasyonu’na bağlı birlikleri anlatır.
“Avcılık Federasyonu” Yürürlükteki mevzuat uyarınca tescil edilmiş
olan Avcılık ile ilgili federasyonu anlatır.
“Bakanlık” İçişleri ile görevli bakanlığı anlatır.
“Eğitim Avlağı” eğitim amacıyla kullanılacak olan ve sınırları
Bakanlar Kurulu’nca belirlenen bölge veya bölgeleri anlatır.
“Eğitmen” Merkezi Av Komisyonu tarafından atanan gönüllü ve/veya
ücretli Avcı Eğitim Komisyonu üyesini anlatır.

18/2009 “Gönüllü Av Koruma Görevlisi”, herhangi bir ücret karşılığı
olmadan, avcıların eğitimine ve av koruma çalışmalarına gönüllü
destek sağlayan kişileri anlatır.
“Kapalı Mevsim”, Bu Tüzüğün 7’inci maddesinde belirtilen süreleri
anlatır.
“Merkezi Av Komisyonu (MAK)” Yasa’nın 20’inci maddesi
uyarınca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Merkez Av
Komisyonunu anlatır.
“Öğrenci Avcı” Av ve Avla ilgili Yaban Hayatını Düzenleme
Yasasının 29. Maddesinde düzenlenen 18 yaşını doldurmuş, 22
yaşından gün almamış, Avcı Eğitim Komisyonunun eğitim
programlarına katılıp sınavlarda başarılı olmuş K.K.T.C. vatandaşını
anlatır.
“Yasa” 18/2009 sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatı Düzenleme
Yasası’nı anlatır.

Amaç ve
Kapsam

3. Bu Tüzük Av Günlerini, Avlanacak Av Hayvanları ile sayısını ve Av
Bölgelerini düzenlemektedir.

İKİNCİ KISIM
Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ile Sayısı ve Av

Bölgeleri
Av Mevsimi
Büyük Av
Günleri
2.A.E. 665 / 15

4. 1) Büyük Av:
1, 8, 15, 22, 29 Kasım 2015;
6, 13, 20, 27 ve 30 Aralık 2015;
Günleri olmak üzere toplam 10 av gününde avlanma yapılacaktır.

Büyük Av
Mevsiminde
Avlanacak Av
Hayvanları ve
Sayısı

2) Büyük Av Mevsiminde Avlanacak Av Hayvanları;
A) Avcılar av günlerinde, ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk,

bıldırcın, yaban güvercini, fasa, karga ve saksağan avlanabilir.
Bunların dışında herhangi bir Av ve Yabani kuş
avlanmayacaktır.

B) Büyük Av Mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en
fazla 1 (bir) tavşan, 5 (beş) adet keklik veya turaç ve 8 (sekiz)
adet fassa olmak üzere toplamda en fazla 30 adet av hayvanı
avlayabilir.
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Birinci İnce Av
Günleri
3.A.E. 665 / 15

5. 1) Birinci İnce Av Günleri:
10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 Ocak 2016;
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 Şubat 2016,
Günleri olmak üzere toplam 15 av gününde avlanma yapılacaktır.

Birinci İnce
Avlanacak Av
Hayvanları ve
Sayısı

2) Birinci İnce Av Günlerinde Avlanacak Av Hayvanları;
A) Avcılar av günlerinde, çulluk, cikla, yaban güvercini, fassa,

karga ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir
Av ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

B) Birinci İnce Av günlerinde kısıtlama olmadan yukarıda
belirtilen av kuşlarından avlayabilir.

İkinci İnce Av
Günleri
2.A.E. 573 / 15

6. 1) İkinci İnce Av Günleri;

6- 13 Eylül 2015

Günleri olmak üzere toplam 2 Av gününde avlanma yapılacaktır.

İkinci İnce
Avlanacak Av
Hayvanları ve
Sayısı

2) İkinci İnce Av Günlerinde Avlanacak Av Hayvanları;
A) Avcılar av günlerinde, üveyik, yaban güvercini, fassa, karga

ve saksağan avlanabilir. Bunların dışında herhangi bir Av
ve Yabani kuş avlanmayacaktır.

B) İkinci İnce Av günlerinde bir avcı her av günü için,
belirlenen av kuşlarından, 8 (sekiz) adedi fassa olmak üzere
en fazla 40 (kırk) adet avlayabilir.

Kapalı Mevsim
5.A.E. 209 / 10

7. 1) Kapalı Mevsim;
(A) Her iki tarih dahil olmak üzere 16 Mart – 14 Ağustos

tarihleri arasındaki süre.
(B) Her iki tarih dahil olmak üzere 16 Eylül – 15 Ekim

tarihleri arasındaki süre.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada öngörülen süreler dışında, Kapalı
Mevsime ek olarak, bu Tüzüğün 4(1) maddesi, 5(1) Maddesi ve
6(1) Maddesi dışında kalan günler Kapalı Mevsim olarak ilan
edilir.

(3) Kapalı Mevsim süresince av hayvanı veya yabani kuş vurulamaz,
öldürülemez ve yakalanamaz.

Av Bölgeleri
6. A.E. 209 / 10

8. 1) Bu Tüzüğün, Büyük Av Mevsimi ile ilgili 4(1) maddesinde
belirtilen av günlerinde, Bu Tüzüğe ekli Cetvel 1’de yer alan Av
Haritasında belirtilen Av Bölgelerinde Avlanma yapılacaktır.

2) Bu Tüzüğe ekli Cetvel 1’de yeralan Büyük Av Mevsimi ile ilgili
av haritasının açıklaması.
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4. A.E. 665 / 15 “BÜYÜK AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI’NIN
AÇIKLAMASI;
A- 15 Ekim 2015 – 5 Ocak 2016 Büyük Av Mevsiminde avlanmaya
kapatılan bölgeler:

1. 1 nolu av bölgesinin tamamı,
2. 2 nolu av bölgesi içinde; Sipahi kavşağından Karpaz piknik

alanına kadar giden yeni kuzey sahil ana yolunun kuzeyinde
kalan bölge,

3. 2 nolu av bölgesi içinde; Eleousa Manastırı’nın bulunduğu
yerin 300 m çevresi,

4. 3 nolu av bölgesi içinde; Dipkarpaz köyünden Zafer
Burnuna giden yolu ilk sağa sapan yoldan güney
istikametinde devam ederek Kaleburnu yolundaki keskin
viraja gelerek, oradan kuzeye dönerek tekrar Dipkarpaz
köyüne ve oradan köyün içerisinden başlangıç noktasına
olan bölge,

5. 4 nolu av bölgesi içinde; Kaleburnu köyünden kuzey
yönünde stabilize Sipahi yolunu devam ederek yangın
gözetleme tepesinin kuzey tarafından batıya devam ederek
yol kenarındaki çeşmeye gelmeden sola güney istikametine
dönerek Kuruova köyüne, oradan Kaleburnu asfalt yoluna,
oradan başlangıç noktası olan Kaleburnu köyü arasında
kalan bölge,

6. 7 ve 4 nolu av bölgeleri içinde; deniz kenarındaki harup
ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu
takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı, oradan
Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt yolu
takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip, Dipkarpaz yolu
ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina
Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

7. 5 nolu av bölgesi içinde; Taşlıca mezarlığından doğu
istikametinde çatallanan yolun solundan devam ederek, “T”
şeklindeki yol kavşağından güney istikametine istabilize
geniş yola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan
bölge,

8. 8 nolu av bölgesi içinde; Balalan- Yedikonuk sahil yolunun
kuzeyinde kalan deniz kenarındaki bölge,

9. 9 nolu av bölgesi içinde; Kumyalı- Ziyamet- Balalan-
Mehmetçik- Kumyalı arasında kalan bölge,

10. 10 nolu av bölgesi içinde; Çayırova köyü içinden fenere
giden stabilize yolu yaklaşık 4 km takip ederek kavşaktan
sola doğuya sonra güneye sahile giden yolun doğusunda
kalan bölge,
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11. 10 nolu av bölgesi içinde; Petrol dolum tesisinin
kuzeyindeki tepenin zirvesinden çimento fabrikasına oradan
limana giden yoldan güney-batıya dönerek sahile kadar
devam eden yolun güney-batısında kalan bölge,

12. 13 nolu av bölgesi içinde; Çayırova – Zeybekköy –
Büyükkonuk – Kilitkaya – Ergazi – Kurtuluş – Boğaz –
Kalecik – Çayırova arasında kalan bölge,

13. 14 nolu av bölgesi içinde; Turnalar köyü mezarlığını
geçtikten sonra sağa kuzeye Arno Tepe diye bilinen tepenin
kuzeyinden, kuzey- doğuya dönerek yaklaşık 1 kilometre
sonra doğuya dönerek Ergazi köyüne giden stabilize yoldan
Ergazi’ye, oradan Turnalar oradan başlangıç noktası olan
mezarlık arasında kalan bölge,

14. 15 nolu av bölgesi içinde; Kaplıcadan Kantara Kalesi’ne
giden yolun batısında kalan bölge,

15. 16 nolu av bölgesi içinde; Ardahan – Topçuköy – İskele –
Ardahan arasında kalan bölge,

16. 16 nolu av bölgesi içinde; İskele’den Yarköy’e giden toprak
yolun deniz tarafında kalan bölge,

17. 17 nolu av bölgesi içinde; Kuzey sahil yolunun Tatlısu
kavşağından Tatlısu köyüne oradan da zirveye giden yolun
batısında kalan bölge,

18. 18 nolu av bölgesi içinde; Topçuköy’den Kuzeye ağıllar
bölgesine giden yolu takip ederek yol üzerindeki son ağılı
yaklaşık 400m geçtikten sonra batıya dönerek yaklaşık
450m toprak yolu takip ederek, dere yatağı içerisindeki
kuyudan güney istikametine, güneye doğru uzanan tepelerin
üzerindeki sırt boyunca toprak yoldan güneye Altınova –
Topçuköy toprak yoluna, oradan doğu istikametine
Topçuköy’e başlangıç noktasına kadar olan bölge,

19. 19 nolu av bölgesi içinde; Topçuköy – Altınova stabilize
yolunu Altınova yönünde yaklaşık 3km gittikten sonra,
güneye dönerek yaklaşık 1.5km devam ettikten sonra,
kuzeye dönerek Topçuköy başlangıç noktası arasında kalan
bölge,

20. 19 nolu av bölgesi içinde; İskele’den Topçuköy’e giden ana
yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy’e, oradan sola
güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen
tepenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek
İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

21. 20 nolu av bölgesi içinde; Geçitkale – Çınarlı kavşağından
başlayarak Çınarlı’ya oradan piknik alanına oradan
başlangıç noktası arasında kalan üçgen bölge,

22. 20 nolu av bölgesi içinde; Akova’dan Altınova’ya giden
toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,
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23. 22 nolu av bölgesi içinde; Yeniboğaziçi – Kuzucuk – Aygün
– İskele – Bahçeler yolunun doğusunda kalan bölge,

24. 23 nolu av bölgesi içinde; Snt. Barnabas çemberinden Tuzla
– Mutluyaka kavşağına oradan yeni Mağusa- Lefkoşa ana
yolundaki kavşağın güney doğusunda kalan bölge,

25. 24 nolu av bölgesi içinde; Yıldırım – Sandallar – Muratağa
– Alaniçi – Yıldırım arasında kalan bölge,

26. 27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Mağusa anayolu
üzerinde Kurudere kavşağını Mağusa yönünde geçtikten
sonra yolun sağında orman ekili bölge,

27. 30 nolu av bölgesinin tamamı,

28. 32 nolu av bölgesi içinde, yeni sahil yolundaki Esentepe
kavşağından, Esentepe’ye, oradan zirveye giden yolun
batısında kalan bölge,

29. 35 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Mağusa anayolundaki
Ulukışla kavşağını Lefkoşa yönünde yaklaşık 350m
geçtikten sonra orman ekili Kıraç Tepe’nin olduğu bölge,

30. 35 nolu av bölgesi içinde; Pınarlı – Nergisli – Kurudere-
Ulukışla – Pınarlı arasında kalan bölge,

31. 36 nolu av bölgesi içinde; Aslanköy – Meriç – Gaziköy –
Paşaköy – Aslanköy arasında kalan bölge,

32. 36 nolu av bölgesi içinde; eski- yeni Ercan Havaalanı yolları
arasında kalan bölge,

33. 36 nolu av bölgesi içinde; arıtma tesisinden Ercan yoluna
gelen Balıkesir köyüne en yakın derenin kuzeyinde kalan
bölge,

34. 37 nolu av bölgesi içinde; Paşaköy – Vadili – Akdoğan-
Yiğitler – Erdemli- Paşaköy arasında kalan bölge,

35. 39 nolu av bölgesi içinde; Karaağaç köyünün altında sahile
inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge
ve Tuncay Restoran’dan köye çıkan toprak yolun sol
tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

36. 40 nolu av bölgesi içinde; Girne- Değirmenlik yolunun
Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün
doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan
Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne-
Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan
bölge,

37. 40 nolu av bölgesi içinde; Girne- Çatalköy bölgesinde
bulunan Korineum Golf Sahası”nın 300 metre çevresi,
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38. 40 nolu Av bölgesi içinde; Beşparmak Kafeterya’dan batıya
Bufavento yolunu devam ederek Bufavento yol kavşağına
oradan Güngör’e oradan asfalt yol boyunca doğu
istikametinde devam ederek başlangıç noktası arasında
kalan bölge,

39. 41 nolu av bölgesi içinde; Haspolat kavşağından Taşkent’e
giden yolun güney- batısında kalan bölge,

40. 42 nolu av bölgesi içinde; Dikmen’den Taşkent’e, oradan
Bayrağın altındaki yoldan devam ederek zirveye dönen
virajdan batıya dönerek Dikmen keklik üretim tesislerine
giden yoldan devam ederek başlangıç noktası arasında kalan
bölge,

41. 42 nolu av bölgesi içinde; Dikmen’deki Dikmen Av Üretim
Tesislerinin 300 metre çevresi,

42. 43 nolu av bölgesi içinde; Gönyeli – Alayköy – Türkeli-
Gönyeli arasında kalan bölge (sanayi bölgesi)

43. 43 nolu av bölgesi içinde; Gönyeli Avcılar Ormanı ve
Sultan Çukuru Ormanı olarak bilinen tellerle çevrilmiş
bölge,

44. 44 nolu av bölgesi içinde; Yılmazköy’den başlayarak
Kılıçaslan’a, oradan doğuya Şirinevler yoluna dönerek
yaklaşık 1,2km sonra sağa güneye dönen toprak yoldan
devam ederek Yılmazköy’deki başlangıç noktası arasında
kalan bölge,

45. 45 nolu av bölgesi içinde; Ağırdağ’dan Kömürcü’ye, oradan
Pınarbaşı’na, oradan doğu istikametinde devam ederek eski
Lefkoşa-Girne yol kavşağına oradan başlangıç noktası
arasında kalan bölge,

46. 45 nolu av bölgesi içinde; Akçiçek taşocağından kuzey
istikametinde yanık tanka, oradan batı istikametinde devam
ederek Kozanköy’e, oradan Alemdağ’a, oradan Akçiçek
başlangıç noktası arasında kalan bölge,

47. 46 nolu av bölgesi içinde; Lapta’dan yanık tanka giden
yolun doğusunda kalan bölge,

48. 46 nolu av bölgesi içinde; Zeytinlik- Karaman arasındaki taş
zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit
sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın
şeridinin kuzeyinde kalan bölge,
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49. 50 nolu av bölgesi içinde; Cypruvex portakal fabrikası
olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak
yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip
eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili
çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen
toprak yolun güney batısını 300m. takip ederek sağa batıya
dönen stabiliza toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney
batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu
takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar
bölgesine oradan sola dönen toprak yol takip edilerek
gaminiler bölgesine, gaminilerden güney-doğu yönündeki
yolu takip ederek 500 metre sonra güneye dönerek,
bahçelere en yakın yoldan dereye, dere yatağını geçtikten
sonra, Güzelyurt- Yayla yoluna, oradan Güzelyurt’a
dönerek Güzelyurt – Kalkanlı yolu üzerindeki başlangıç
noktası arasında kalan bölge,

50. 50 nolu av bölgesi içinde; Güzelyurt – Yayla yolu üzerinde,
Yayla köyüne girmeden önce sağa kilise yoluna dönerek,
kilise önündeki kavşaktan kuzey-batıya dönerek stabilize
çakıllı yolu devam ederek, Yayla – Akdeniz stabilize
yoluna, oradan Yayla köyüne dönerek başlangıç noktası
arasında kalan bölge,

51. 50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan
başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek
geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en
yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan
Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine,
oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,

52. 50 nolu av bölgesi içinde; Kalkanlı’da telle çevrili “Kalkanlı
Anıt Zeytin Ağaçları”nın olduğu bölge,

53. 51 nolu av bölgesi içinde; Mevlevi atış alanının olduğu
bölge,

54. 51 nolu av bölgesi içinde; Serhatköy’ün alt geçidinin hemen
doğusundaki toprak yoldan başlayarak önce kuzeye daha
sonra batıya, daha sonra güneye Güzelyurt anayoluna
oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

55. 52 nolu av bölgesi içinde; Şahinler köyünden başlayarak
yeni Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerindeki Şahinler-
Mevlevi çemberine, oradan Güzelyurt yönüne dönerek
Güzelyurt- Mevlevi çemberine, oradan kuzey-batı yönünde
devam eden stabilize yoldan devam ederek gözetleme
kulesine, oradan baraj bendinin ön kısmından geçerek,
kuzey istikametinde yaklaşık 800m giderek kuzey – batıya
dönerek Lara Restoran’ın yanından Güzelyurt – Kalkanlı
ana yola bağlandığı yerin batısında kalan bölge,
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56. 53 nolu av bölgesi içinde; Yayla köyü içindeki cami
yolundan başlayarak güney istikametinde yaklaşık 1,5 km
sonra çatallanan yoldan, soldan devam ederek, su tesislerine
oradan güney istikametine devam ederek Gaziveren’e
oradan Gaziveren-Yeşilyurt deresinin doğusunda kalan
bölge,

57. 54 nolu av bölgesi içinde; Bostancı’dan Taşpınar köyüne
giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı-
Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy’e, oradan Aydınköy’e
giden yolun kuzey doğusunda kalan bölge,

58. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av
Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü
üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve
yanındaki Meteoroloji İstasyonu, Merkezi Cezaevi
binalarının 1000 metre çevresi, tüm göletler ile Mehmetçik
köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi yerleşim
yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre
çevresi

ava kapatılmıştır.

4.A.E. 665 / 15 B- Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler Av
Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki
Ayfilos Kilisesi’ne, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben
Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde
denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır noktasındaki
mandıraya, oradan yine doğuya doğru Kuzey sahil şeridini takip ederek
yeni yapılan bariyerler boyunca Zafer Burnu’na giden asfalt yola,
oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz köyündeki başlangıç noktası
içerisinde kalan bölge,

avlanmaya açıktır.

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde
avlanmaya kapalıdır.

3) Bu Tüzüğün, Birinci İnce Av Mevsimi ile ilgili 5(1) maddesinde
belirtilen av günlerinde, Bu Tüzüğe ekli Cetvel II’de yer alan Av
Haritasında belirtilen Av Bölgelerinde Avlanma yapılacaktır.

4) Bu Tüzüğe ekli Cetvel II’de yeralan Birinci İnce Av Mevsimi ile
ilgili Av Haritasının açıklaması.
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4.A.E. 665 / 15 “BİRİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV HARİTASI’NIN
AÇIKLAMASI

A- 6 Ocak 2016 – 15 Mart 2016 Birinci İnce Av Mevsiminde
Avlanmaya Kapatılan Bölgeler:

1. 21,22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42,
43, 44, 52, 53 ve 56 nolu av bölgelerinin tamamı,

2. 40 nolu av bölgesinde, Girne- Değirmenlik yolunun
Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün
doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan
Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinde Girne-
Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan
bölge,

3. 46 nolu av bölgesinde; Zeytinlik- Karaman arasındaki taş
zeminli toprak yolun kuzeyinde kalan bölge ile Edremit
sınırından başlayıp, Yeşiltepe’ye giden geniş yangın
şeridinin kuzeyinde kalan bölge,

4. Bafra Tatil Köyünün çevresindeki üçgen bölge (10 no’lu av
bölgesinin doğu sınırı ile Bafra köyünden denize kadar
giden toprak yol arasında kalan üçgen bölge),

5. 10 nolu av bölgesi içinde; Petrol dolum tesisinin
kuzeyindeki tepenin zirvesinden çimento fabrikasına oradan
limana giden yoldan güney-batıya dönerek sahile kadar
devam eden yolun güney-batısında kalan bölge,

6. 40 nolu av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde
bulunan “Korineum Golf Sahası”nın 300 metre çevresi,

7. 16 nolu av bölgesi içinde; Ardahan – Topçuköy – İskele –
Ardahan arasında kalan bölge,

8. Büyükkonuk köyünde bulunan ve 14 nolu av bölgesi
içerisinde kalan futbol sahasının 300 metre çevresi,

9. 50 nolu av bölgesi içinde; Güzelyurt – Yayla yolu üzerinde,
Yayla köyüne girmeden önce sağa kilise yoluna dönerek,
kilise önündeki kavşaktan kuzey-batıya dönerek stabilize
çakıl yolu devam ederek, Yayla – Akdeniz stabilize yoluna,
oradan Yayla köyüne dönerek başlangıç noktası arasında
kalan bölge,
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10. 50 nolu av bölgesi içinde; Cypruvex portakal fabrikası
olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak
yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip
eden Kandulu Çiftliği toprak yolu oradan 1 km (girintili
çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen
toprak yolun güney batısını 300m. takip ederek sağa batıya
dönen stabilize toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney
batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu
takip ederek, Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar
bölgesine oradan sola dönen toprak yol takip edilerek
gaminiler bölgesine, gaminilerden güney-doğu yönündeki
yolu takip ederek 500 metre sonra güneye dönerek,
bahçelere en yakın yoldan dereye, dere yatağını geçtikten
sonra, Güzelyurt-Yayla yoluna, oradan Güzelyurt’a dönerek
Güzelyurt – Kalkanlı yolu üzerindeki başlangıç noktası
arasında kalan bölge,

11. 50 nolu av bölgesi içinde; Sahildeki kamp yolundan
başlayarak Akdeniz köyü girişine, oradan güneye dönerek
geniş yol kavşağına, oradan güney istikametinden denize en
yakın yolu takip ederek Tülümbeli Tepenin zirvesine oradan
Polis Evi gözetleme yerine, oradan Tek Hurma bölgesine,
oradan dere yatağı arasında deniz tarafında kalan bölge,

12. 50 nolu av bölgesi içinde; Kalkanlı’da telle çevrili “Kalkanlı
Anıt Zeytin Ağaçları”nın olduğu bölge,

13. 27 nolu av bölgesi içinde; Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun
üzerinde Kurudere köyü karşısında bulunan ve yol boyunca
yaklaşık 1 km. sınırı devam eden yolun kuzey, doğu, güney
ve batı sınırı ekili orman ile çevrili arazi,

14. 20 nolu av bölgesi içerisinde; Geçitkale’den Tatlısu’ya
giden eski yoldan Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı
istikametine 1.5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere
yatağı ile çevrili bölge,

15. 20 nolu av bölgesi içinde; Akova’dan Altınova’ya giden
toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

16. 36 nolu av bölgesi içerisinde; Yonca kavşağından Ercan
Havaalanına giden anayolun batısında kalan bölge,

17. 7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan, deniz kenarındaki
Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru
yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı,
oradan Yenierenköy içerisinden Sipahi köyüne dönen asfalt
yolu takip ederek, Sipahi köyü içerisinden geçip, Dipkarpaz
yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina
Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

18. 51 nolu av bölgesi içerisinde; Kılıçaslan’dan Kalkanlı’ya
giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,
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19. 54 nolu av bölgesi içinde; Bostancı’dan Taşpınar köyüne
giden yol üzerindeki dereyi takip ederek, Bostancı-
Güneşköy yoluna, oradan Güneşköy’e, oradan Aydınköy’e
giden yolun kuzey doğusunda kalan bölge,

20. 2 nolu av bölgesi içerisinde kalan Eleousa Manastırı’nın
bulunduğu yerin 300 m çevresi,

21. Mevcut av haritasında kırmızı renkte belirlenmiş Sürekli Av
Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü
üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge ve
yanındaki Meteoroloji İstasyonu, tüm göletler ile
Mehmetçik köyü girişinde bulunan gölün 500 metre çevresi
yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının
300 metre çevresi,

avlanmaya kapatılmıştır.

4.A.E. 665 / 15 B- Sürekli Av Koruma Bölgeleri;

Sürekli Av Koruma Bölgelerinde aşağıda tarifi yapılan bölümler
Av Mevsiminde avlanmaya açık olacaktır.

DİPKARPAZ BÖLGESİ

Dipkarpaz köyünden başlayarak, anayolu takiben kuzeydeki
Ayfilos Kilisesine, oradan doğu istikametinde asfalt yolu takiben
Efendiler Çiftliği’ndeki eski tarihi kiliseye, oradan doğu yönünde
denize en yakın paralel toprak yolu takip ederek, sıfır
noktasındaki mandıraya, oradan yine doğuya doğru Kuzey sahip
şeridini yakip ederek yeni yapılan bariyerler boyunca Zafer
Burnu’na giden asfalt yola, oradan asfalt yolu takiben Dipkarpaz
köyündeki başlangıç noktası içerisinde kalan bölge,

avlanmaya açıktır.

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya
kapalıdır.

5) Bu Tüzüğün, İkinci İnce Av Mevsimi ile ilgili 6(1) maddesinde
belirtilen av günlerinde, Bu Tüzüğe ekli Cetvel III ‘de yer alan Av
Haritasında belirtilen Av Bölgelerinde Avlanma yapılacaktır.

Av Bölgeleri
3.A.E. 573 / 15

6) Bu Tüzüğe ekli Cetvel III’de yer alan İkinci İnce Av Mevsimi ile
ilgili Av Haritasının açıklaması.

İKİNCİ İNCE AV MEVSİMİ İLE İLGİLİ AV
HARİTASI’NIN AÇIKLAMASI

A- Avlanmaya Kapalı Bölgeler;

1. Av Haritasının; 1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29,
30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53,
54, 55 ve 56 Numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

2. 4 nolu av bölgesi içerisinde; Yeşilköy- Adaçay-
Yenierenköy üçgeni arasında kalan bölge,
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3. 7 ve 4 nolu av bölgeleri içerisinde kalan deniz kenarındaki
Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru
yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı,
oradan Yenierenköy içerisinde Sipahi köyüne dönen asfalt
yolu takip ederek Sipahi köyü içerisinden geçip Dipkarpaz
yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina
Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

4. 8 nolu av bölgesi içerisindeki sahil yolunun kuzeyinde kalan
bölge,

5. 9 nolu av bölgesi içerisinde; Mehmetçik’ten Balalan’a giden
yolun kuzeyinden kalan bölge,

6. 11 nolu av bölgesi içerisinde; Zeybekköy’den Mehmetçik’e
giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

7. 16 nolu av bölgesi içerisinde; İskele’de ağıllar bölgesine
giden, oradan boğuya havara çukuruna, oradan İskele-
Karpaz anayolunun birleştiği yerden güneye Bahçeler
kavşağına, oradan batıya İskele başlangıç noktası arasında
kadar olan bölge,

8. 16 nolu av bölgesi içerisinde; Yarköy- Turnalar- Ardahan
arasında kalan üçgen bölge,

9. 16 nolu av bölgesi içerisinde İskele- Topçuköy- Ardahan-
İskele arasında kalan bölge,

10. 17 nolu av bölgesi içerisinde; Yeni Kuzey Sahil yolu
üzerinde Tatlısu köyüne dönen kavşaktan başlayarak Tatlısu
Köyüne, oradan köy içinden geçerek zirvedeki yola, oradan
doğuya Mersinlik köyüne inen yolu takip ederek Mersinlik
Köyüne, oradan Kuzey sahil yolu Mersinlik kavşağına,
oradan batıya başlangıç noktasına dönerek Tatlısu yol
kavsağı içinde kalan bölge,

11. 18 nolu av bölgesi içerisinde; Topcuköy’den Kuzey ağıllar
bölgesine giden yolu takip ederek yol üzerindeki son ağılı
400 m geçtikten sonra batıya dönerek yaklaşık 450 m toprak
yolu takip ederek, dere yatağı içerisindeki kuyudan güney
istikametine, güneye doğru uzanan tepelerin üzerindeki sırt
boyunca toprak yoldan güneye Altınova Topcuköy toprak
yoluna, oradan doğu istikametine Topcuköy’e başlangıç
noktasına kadar olan bölge,

12. 19 nolu av bölgesi içerisinde; İskele’den Topcuköy’e giden
ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy’e, oradan
sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen
tepenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek
İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

13. 20 nolu av bölgesi içerisnde; Geçitkale’den Tatlısu’ya giden
eski yoldan Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı
istikametine 1,5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere
yatağı ile çevrili bölge,
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14. 20 nolu av bölgesi içerisinde; Akova’dan Altınova’ya giden
toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

15. 25 nolu av bölgesi içerisinde; Çayönü Güvercinlik ana
yolunun güneyinde kalan bölge

16. 27 nolu av bölgesi içerisinde; Kurudere’den doğu yönünde
ana yol boyunca İnönü yol kavşağına, oradan İnönü’ye,
oradan Vadili’ye, oradan Turunçlu’ya, Turunçlu’dan
başlangıç noktası olan Kurudere arasında kalan bölge,

17. 27 nolu av bölgesi içerisinde kalan Akdoğan-Türkmenköy
ana yolunun güneyi,

18. 32 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Bahçeli’den anayola
oradan Esentepe kavşağına, oradan Kuzey İstikametinde
devam eden yol kavşağından Bahçeli Tirmen yol
ayrımından başlangıç noktası arasında kalan bölge,

19. 39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Karaağaç köyünün
altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola
kadar olan bölge ve Tuncay Restoran’dan köye çıkan toprak
yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

20. 39 nolu av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy’den Alagadi
kavşağına, oradan Beşparmak köyüne dönen kavşaktan,
Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak
dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine,
ordan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da
başlangıç noktası arasında kalan bölge,

21. 47 nolu av bölgesi içerisinde; Özhan’dan Kozanköy’e
oradan Karşıyaka yolunda soldaki 2. toprak toldan aşağıya
dere yatağına, oradan Kuzeybatı istikametinde stabilize taş
ocağı yolundan kuzeye, oradan ilk yoldan sola, oradan da
barajın kuzey kısmından Çamlıbel- Geçitköy asfaltına,
asfalt yol boyunca Çamlıbel’e, Çamlıbel’den başlangıç
noktası olan Özhan’a kadar olan bölge,

22. 50 nolu av bölgesi içerisinde;

a) Tepebaşı- Güzelyurt anayolu üzerindeki Akdeniz köyüne
dönen kavşaktan başlayarak Akdeniz’e, oradan köy içinden
geçerek güneye dönen yolu takip ederek, birinci ve ikinci
çatallanan kavşağın sağından devam ederek, stabilize geniş
yola, sola (doğuya) dönerek, Güzelyurt ana yoluna, oradan
da kuzeye dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,
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b) Cypruvex portokal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya
deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak
batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu,
oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu
takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300 m.
takip ederek sağa batıya dönen stabilize toprak yolun 1 km
uzunluğu, burada güney batıya dönen çöplük yolu, buradan
sağa dönen asfalt yolu takip ederek Kara Ramadanlar olarak
bilinen mandıralar bölgesine, oradan sola dönen toprak yol
takip edilerek gaminiler bölgesinde, sağa batıya dönen
toprak yolu, oradan da güneye giden asfalt yolu takip ederek
yaklaşık 300 m. sağa batıya dönen stabilize toprak yolu
alarak yaklaşık 1 km giderek, Yayla arıtma tesisinin
kuzeyinde üst tarafında kalan okaliptusluk alanı takip
ederek, oradan güneye dönen stabilize yolu takip ederek
Yayla köyüne çıkan yolun güneyinde kalan bölge,

23. 50 nolu av bölgesi içerisinde; Kalkanlı’da telle çevrili
“Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları”nın olduğu bölge,

24. 40 nolu av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun
Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün
doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan
Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne-
Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan
bölge,

25. 40 nolu av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde
bulunan “Korineum Golf Sahası”nın 300 metre çevresi,

26. Mevcut av haritasında kırmızı renkle taralı olarak belirtilen
Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile
Taşkent köyü üzerinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Bayrağının bulunduğu bölge, Meteoroloji
İstasyonları, tüm göletler ile yerleşim yerlerinin 200 metre
çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi,

Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde
avlanmaya kapalıdır.

(B) Sürekli Av Koruma Bölgeleri;
Sürekli Av Koruma Bölgeleri Av Mevsiminde avlanmaya
kapalı olacaktır.

Avcıların
Uyması Gereken
Kurallar
4.A.E. 522 / 14

9. Av faaliyeti esnasında uyulması gereken kurallar
1) Güneşin doğuşu ve batışı arasında av faaliyeti yapabilirler.

2) Baraj ve göletlerden en az 500 (beşyüz) metre uzakta av faaliyeti
yapılabilir.

3) Meskun mahalden en az 200 (ikiyüz) metre uzakta av faaliyeti
yapılabilir.
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4) Sürek avı yöntemi veya sonucu sürek avına benzer başka bir
yöntem uygulamak veya uygulattırmak veya böyle bir yönteme
başvurmak veya katılmak suretiyle av faaliyeti yapılamaz.

5) Bir avcı, her av gününde 8 adeti fassa olmak üzere; üveyik, yaban
güvercini, karga ve saksagan, toplam 40 (kırk) adet av kuşu
avlayabilir.

6) Avcı II. İnce avda beraberinde köpek ile av faaliyetinde
bulunamaz.

7) Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, Tüfeklerini araçlarının
bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır.

8) Av faaliyetinde tel, tuzak, kapan, file, ökse ve ses bandı veya sesi
çıkaran bir alet veya cep telefonu kullanılmaz.

9) Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer
alan kuralların dışına çıkmamaları gerekmektedir.

10) Avcılar; Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına uymak
zorundadırlar.

11) Yasa veya bu tüzük kuralları dışına çıkan avcılar hakkında yasal
işlem başlatılacaktır.

Sürekli Av
Koruma
Bölgeleri

10. Yürürlükte bulunan Sürekli Av Koruma Bölgeleri Emirnamesi, Sürekli
Av Koruma Bölgeleri Tüzüğü yapılıncaya kadar yürürlükte kalır.

Yürütme 11. Bu Tüzük, İçişleri ile ilgili Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 12. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
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5.A.E. 665 / 15
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3. A.E. 573 / 15


