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Sayı : 299
AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HA YA TINI DÜZENLEME YASASI 

(18/2009 ve 10/2020 Sayılı Yasalar) 

6 ' ıncı Maddesi Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu. Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını 
Düzenleme Yasası'nın 6 ' ncı maddesinin (2) ' nci ve (3)'üncü fıkralarının kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 

Tefsir 

A.E.86 

18/2009 
10/2020 

Amaç 

1. Bu Tüzük, "Kapalı Mevsimde Doğada Köpek Gezdirme ile ilgili Kurallar 
ve İstisnalar Tüzüğü" olarak isimlendirilir. 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; 
"Av Koruma Görevlisi" Yasanın ona verdiği anlam ve yetkiyi anlatır. 
"Av Köpeği" Avlama maksadı ile kullanılan tazı cinsi köpekler dışındaki 
puanter ve/veya iz köpeği ve/veya bu ırkların kırılması suretiyle elde 
edilen av köpeklerini anlatır. 
"Kapalı Mevsim" Yasanın 4'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasında ve 
5'inci maddesinin (!)'inci fıkrası uyarınca çık.anlan Tüzükle belirtilen 
süreleri ve keza 6'ncı maddenin (2)'nci maddesinde belirtilen süreyi(O 1 
Şubat - 15 Temmuz arasında kalan süre) anlatu. 
"Cep Bölge" Bu yasanın 5'inci maddesinin (2)'nci fıkrası altında yapılan 
Tüzükle belirlenen yerleri anlatır . 
"Eğitim Avlağı" Yasanın 27'nci maddesi altında yapılan Eğitim Avlakları 
Tüzüğü ile ilan edilen bölgeleri anlatır. 
"Tazı" lrkının özelliklerini taşıyan, görüş alanındaki av hayvanını koşarak 
yakalama yetisine sahip olan ırk veya o ırkların özelliklerini taşıyan 
köpekleri anlatır. 
"Federasyon it Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonunu 
anlatır. 

it Yasa it Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasasını anlatır. 

3. Bu Tüzüğün amacı; doğada köpek gezdirmenin yasak olduğu dönemde 
köpeklerin serbest olarak gezdirilebilrnesi için bölgeleri belirleme ve bu 
bölgelerin kullanımına ilişkin usül ve esaslan düzenlemektir. 

Kapsam 4. Bu Tüzük, haritada belirtilen yerlerdeki köpek gezdirme faaliyetlerini, 
zamanlarını, bölgelerini ve gezdirilebilecek köpek ırklarını kapsar. 

Av Köpeği 5. 
Gezdirme 
Amacıyla 

Kullanılacak 

Bölgeler 
(EK-!) 

Bu Tüzüğe ekli EK-1 'de belirtilen Bölgelerde;kapalı mevsimde doğada 
köpek gezdirme faaliyeti yapılır. 

(1) Haritada belirlenen bölgelerde, kapalı Mevsim olan O 1 Şubat 
tarihinden - 15 Temmuz tarihine kadar her gün Doğada Av Köpeği 
gezdirilebilir. 
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Kapalı 
Mevsimde 
Doğada 
Köpek 
Gezdirme 
ile İlgili 
Diğer 

Kurallar 

Yürürlüğe 
Giriş 

(2) Bu Tüzüğün tefsir kısmında açıklanan tazı cinsi köpekler av köpeği 
kapsamında değildir ve av köpeklerinin gezdirilmesi için belirlenen 
bölgelerde tazı cinsi köpeklerin gezdirilmesi yasaktır. 

6. (1) Av Ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası ' nın 6 ' ncı 
maddesinin (6)'ncı fıkrası uyarınca; Avcı lar, doğaya çıkaracakları 
av köpeklerine çip (barkot) taktırmak, KKTC Avcılık 
Federasyonu' na kayı t ettirmek ve her yıl Büyük Av'dan önce sağlık 
kontrollerini yaptırarak kayıt yenilemek zorundadırlar. Bu tüzük 
kapsamında, aynı kurallar Kapalı Mevsimde Doğada gezdirilecek 
köpekler için de geçerlidir. 

(2) Kapalı mevsimde Doğada Köpek Gezdirme sayısı her seferde kişi 
başı 5 (beş) köpeği aşamaz. 

7. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 
girer. 
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EK-1 

Ava Kapalı dönemde köpek gezdirme bölgeleri tanımları: 

Kayalar: 48 Nolu av bölgesi içerisinde başlangıç noktası deniz k1yısında bulunan Batı deniz 
sitesine dönen asfalt yol kavşağı oradan Batıya Stabilize toprak yolu takiben Kormacit fenerine 
giderek stabilize toprak yolun Kuzeyinde kalan denize paralel bölge. 

Haspolat: Başlangıç noktası Haspolat'tanHamitköy e giden asfalt yoldan Güney ' e dönen ilk 
toprak yol kavşağl , oradan toprak yolu takiben Güney'e Kanlıdere sınırına, oradan toprak yolu 
takiben Dereboyu Batı 'ya hurdalığa bağlanan toprak yola ve hurdalıktan Kuzey ' e toprak yolu 
takiben HaspolatHamitköy anayoluna ve oradan tekrar Doğu'ya başlangıç noktasına Haspolat 
çemberi arasında kalan bölge. 

Küçük Erenköy: Tatlısu Çemberinden Kuzey istikamet yönünden I km uzaklığı yol boyunca 
deniz kıyısına, Tatlısu çemberinden Batı yönüne asfalt yolu takiben Geçitkale-Gime kavşağına, 
kavşak devamında asfalt yolu Batı Girne yönüne takiben 2,5 km gidildikten sonra deniz kıyısına 
Kuzey yönüne istikametde toprak yolu takiben deniz kıyısı içerisinde kalan denize paralel 
bölge. 

Balalan: 8 nolu av bolgesi icerisinde kalan Başlangıç noktas ıBüyükkonuk Balalançemberi 
olarak Balalan yönüne doğru ilk toprak yoldan deniz kenarına ve yine başlangıç noktasından 
Balaları köyü istikametine doğru Aya deresi olarak bilinen dereye gelmezden hemen önce deniz 
kıyısına inen toprak yol oradan asfalt yol ie deniz kenarına paralel olan bölge. 

Mağusa: Başlangıç noktası Lefkoşa Mağusa anayolundan Dogu Akdeniz Ünüversitesine giden 
yol üzerinde bulunan Tenten fabrikası kavşağı olan yerden Güney 'e, Güvercinlik yol kavşağına 
oradan yine güney' e doğru devam ederek Gazimağusa Organize Hayvancılık stabilize toprak 
yolu takiben Organize Hayvancılık bölgesine ve oradan yine sağa dönerek gazimağusa Larnaka 
asfalt yolu kavşağına kavşaktan Doğuya dönerek İlerma çemberine İlerına çemberinden 
Gazimağusa Lefkoşa anayolu ana çemberine ve oradan Doğu Akdenize giden yolu takip ederek 
başlangıç noktası arasında kalan bölge. 

İskele: 16 Nolu av bölgesi içerisinde batı sınır başlangıcı İskele köpek barınağı güneyinden 
geçen yoldan başlayarak Doğu yönünde devam ederek Otello sitesi geçildikten sonra Kuzey 
Doğu yönüne giden yolu ile DAÜ arsalarının Batısından geçerek Kuzey'e devam eden yol, 
köpek barınağından gelen yol ile çamlık araziyi geçtikten sonra kesişir ve arazi yolları ile çevrili 
olan bölge . 

Erenköy: 7 nolu av bolgesi icerisinde Balalan Yenierenkö y yenj yolu üzerinde buJunan Batı 
sının çember ve yine aynı yol üzerinde bulunan Attas Alarko sitesine dönen kavşak olacak 
şekilde deniz sahili ve yeni yol arasında paralel uzanan bölge . 

Girne: Gime Alsancak çevre yolu üzerinde bulunan Edremit çemberinden Güney istikametine 
seyreden asfalt yoldan Karmi köy meydanına. Oradan Batı istikametine Yeşiltepe asfaltına 
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temas ettiği yerden Kuzey istikametine asfalt yol boyunca tekrardan Girne Alsancak anayoluna 
temas etdiği yerden Gime istikametinde bulunan Kanni çemberi arsında kalan bölge. 

Lefke: 55 Nolu av bölgesi içerinide kalan başlangıç noktası YeşilyurttanLefke; ' ye giden 
yoldan Cengizköy' e ayalan asfalt yolun kavşağı, oradan Güney 'e Çamlıkköy' e giden asfalt 
yolu takiben Çamlıkköy den 55 Notu av bölge inin sınırından Doğu istikametine Kilise 
Tepe'nin Batı yamacına, Kilise Tepe' den Yeşilyurt' un Kuzeyine inen asfalt yolu takiben 
Güzelyurt Lefke anayoluna ve oradan asfalt yolu takiben Batı istikametine başlangıç noktasına 
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