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2019 ve 2020 YILLARI MAVİ YÜZGEÇLİ ORKİNOS AVCILIĞI YAPACAK 

GEMİLERİN BELİRLENMESİ VE BU GEMİLERE YAPILACAK KOTA 

TAHSİSİNE İLİŞKİN GENELGE  

(GENELGE NO: 2019/1) 
 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu genelge, mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) avcılığına ilişkin 

esaslar ile 2019 ve 2020 yıllarında orkinos avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bu 

gemilere Bakanlıkça belirlenen yıllık toplam av kotasının tahsisine ilişkin iş ve işlemleri 

düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.  

 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu genelge;  

a) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/3/1995 tarihli ve 22223 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği, 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının 

Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine dayanılarak, 

b) 22/5/2003 tarihli ve 4859 sayılı “Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin 

Uluslararası Sözleşme İle Nihai Senet, Atlantik Ton Balıkçılık İşletmeleri İstatistiklerinin 

Toplanmasına Dair Karar, Usul Kuralları ve Malî Düzenlemelere Katılmamızın Uygun 

Bulunduğu Hakkında Kanun”la üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması 

Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kuralları esas alınarak,  

hazırlanmıştır. 

 

Tanım ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu genelgede geçen;  

a) Ağ gözü açıklığı: Düğüm kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün 

karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe olup, ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip 

eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını, 

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,  

c) Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerini, 

ç) Balıkçı gemisi tam boy uzunluğu: Balıkçı gemisinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

gemi sicil kütüğü kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğunu, 

d) Balıkçı gemisi sahibi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gemi sicil kütüğü kayıtlarında 

balıkçı gemisinin sahibi olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişileri, 

e) Gemi yetkilisi: Gemi sahibi/sahipleri ile gemi sahip/sahiplerince noter vekâletnamesi 

ile yetkilendirilmiş kişi/kişileri,  

f) ICCAT: Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonunu, 

g) Mavi yüzgeçli orkinos: Latince ismi Thunnus thynnus olan orkinos türünü, 

ğ) Mavi yüzgeçli orkinos ağı: Diğer özelliklerinin yanı sıra asgari olarak, uzunluğu 

donamlı olarak en az 1400 m, derinliği en az 250 m, toplam ağın yarısından daha fazlasının en 

büyük ağ göz açıklığı en az 100 mm olan ve Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Komisyonunca 

uygun görülen ağı, 

h) 4/1 Numaralı Tebliğ: 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği (Tebliğ 

No: 2016/35), 

ı) Yetki belgesi: Bu genelge kapsamında gemisine ait işlemleri yürütmek üzere, gemi 

sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli belgeyi, 

ifade eder. 

 



 

Kota miktarı ve dağıtım usulleri 

MADDE 4- (1) ICCAT tarafından ülkemize tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos avcılık 

kotası 2019 yılı için 1.880.000 kg, 2020 yılı için 2.305.000 kg’dır. 

 (2) Ülke kotasından Bakanlıkça belirlenen miktarda; küçük ölçekli, sportif-amatör 

balıkçılık, yasadışı avcılık sonucu el konulan, arızi ve hedef dışı gibi avcılık ile balıkçılık 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere su ürünleri merkez birliklerine ve mahkeme kararlarının 

uygulanmasında kullanılmak üzere ayrılmıştır.  

 (3) Gırgır gemileri için 2019 yılında 1.692.000 kg, 2020 yılı için 2.190.000 kg kota 

ayrılmıştır (2020 yılı avcılık miktarları o yıla ait ICCAT planına uygun olarak güncellenebilir). 

2019 yılında başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan gırgır gemilerine, 2019 ve 2020 

yılları orkinos avcılık sezonu için toplam 3.882.000 kg kota tahsis edilecektir. 2019 ve 2020 

yıllarına ait kota tahsisi 18 Nisan 2019 tarihinde kura ile noter huzurunda yapılacaktır.  

(4) Kota dağıtımı; avcılık kotası almaya hak kazanan gırgır gemilerinin tam boy 

uzunluklarının toplamının, 2019 ve 2020 yılları için gırgır gemilerine dağıtılacak toplam kota 

miktarına bölünerek 1(bir) metre gemi tam boy uzunluğuna karşılık gelen kota miktarı (kg) 

hesaplanır. Hesaplanan 1(bir) metre gemi tam boy uzunluğuna karşılık gelen kota miktarı, her 

bir geminin tam boy uzunluğu ile çarpılarak gemilerin avcılık kotası belirlenir. Ancak gemilerin 

tam boy uzunluğunun her bir metresi için verilen kota miktarı ortalaması, 2010-2018 yılları 

arasında dağıtılan ortalama kota miktarından daha düşük olması durumunda ise başvuru 

şartlarını taşıyan gemiler arasında, mavi yüzgeçli orkinos avcılık kotası almaya hak kazanan 

gemilerin tam boy uzunlukları esas alınarak (a) bendinde belirtildiği şekilde 3 (üç) ayrı boy 

grubu oluşturulur. 

a) 1 inci boy grubu    : 30,00-34,99 metre arasında, 

                2 nci boy grubu     : 35,00-39,99 metre arasında, 

                3 üncü boy grubu  : 40,00 metre ve üstü gemi tam boy uzunluğuna sahip gemiler, 

            b) Oluşturulan bu gruplardaki;  

                1) 30,00-34,99 metre arasında gemi tam boy uzunluğuna sahip gemilerin gemi tam 

boy uzunlukları 0,8 katsayısıyla, 

                2) 35,00-39,99 metre arasında gemi tam boy uzunluğuna sahip gemilerin gemi tam 

boy uzunlukları 1,1 katsayısıyla, 

                3) 40,00 metre ve üzeri gemi tam boy uzunluğuna sahip gemilerin gemi tam boy 

uzunlukları 1,2 katsayısıyla çarpılarak, kota dağıtımında kullanılmak üzere gemi tam boy 

uzunluğu bulunur. 

c) Katsayılarla çarpıldıktan sonra ortaya çıkan gemi tam boy uzunlukları toplanır, 

toplam dağıtılacak kota miktarına bölünür, bu şekilde 1(bir) metre gemi tam boy uzunluğuna 

tahsis edilecek kota miktarı hesap edilir. Bu miktar her bir geminin kota dağıtımı için katsayı 

ile çarpım sonucu bulunan gemi tam boy uzunluğuyla çarpılır ve her bir gemiye tahsis edilecek 

kota miktarı bulunur. 

ç) Oluşturulan her grubun, kuraya katılan toplam gemi sayısı içerisindeki yüzde oranı 

nispetinde her gruptan sırayla kura çekilerek 2019 ve 2020 yıllarına ait av gemileri sırayla 

belirlenir. 

d) 2019 ve 2020 yıllarına ait kota miktarının dağıtımında ilk olarak 2019 yılı için ava 

gidecek gemiler belirlenir. 2019 yılına ait kura sonunda kalan kota miktarı sıradaki gemiye 

yetmiyor ise bir alt boy grubundaki gemilerden birisi çekilir. Ancak 2019 ve 2020 yıllarına ait 

kota miktarının dağıtımında ilgili yıla ait sıradaki gemilerden herhangi birisine tahsis 

edilemeyecek kadar artık kota veya eksik kota kalması durumunda; bu artık kota veya eksik 

kota miktarı, kurada kota tahsis edilen gemilere pay edilir.  

(5) Kota tahsis edilen gemiler bir araya gelerek, kura sonucu belirlenen yıl içinde çıkan 

gemiler arasında bir av grubu kurabilirler. 



a) Kurulan av grubundaki gemilerden biri av gemisi, diğerleri ise orkinos yardımcı av 

gemisi faaliyeti yürütecektir. 

b) Kurulan av gruplarının listesi ve her bir av grubuna ait av gemisinin adı 2019 av 

sezonu için 24 Nisan 2019 tarihine kadar, 2020 yılı av sezonu için ise ayrıca genelge ile 

duyurulacak tarihe kadar Bakanlığa yazılı olarak bildirir. 

(6) Gemi sahip/donatanları, kendilerine tahsis edilmiş olan kota miktarı tahsis yılına ait 

olmak üzere, sadece gemilerinin kura ile belirlenmiş yılını becayiş edebilirler. Gemi sahipleri, 

bu taleplerini 24 Nisan 2019 tarihine kadar yazılı olarak Bakanlığa iletir. Bakanlık bu talepleri 

değerlendirerek sonuçlandırır.  

 

Müracaat şartları 

MADDE 5 – (1) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için müracaat şartları aşağıda 

verilmiştir. 

a) Gırgır ağlarıyla avcılık yapmak üzere geçerli olan su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 

olmak, 

b) Geçerli denize elverişlilik belgesine sahip olmak, (Yurtdışından gelecek balıkçı 

gemileri bu belgeyi 24 Nisan 2019 tarihine kadar ibraz etmek zorundadır. Bu belgenin ibraz 

edilmemesi durumunda bu gemilere tahsis edilen kota iptal edilerek o yıl için kota tahsis edilen 

diğer gemilere pay edilir.)  

            c) Su ürünleri bilgi sistemine kayıtlı, 30 metre ve üzerinde tam boy uzunluğunda gırgır 

balıkçı gemisine sahip olmak, 

ç) 1/1/2017 - 31/12/2018 tarihleri arasında Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince 

düzenlenmiş gırgır ağı ile avcılık yaptığını gösterir 4/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-3’ünde yer alan 

“Ağ Ölçüm Belgesi” ni almış olmak, 

d) 1/1/2017 tarihinden itibaren fiili olarak sadece gırgır avcılığı yapmış veya son 5 yıl 

içerisinde Bakanlık kayıtlarına göre fiili olarak gırgır donanımı ile orkinos balıkçılığı 

faaliyetinde yer almış olmak, 

            e) Sadece müracaat edilecek gemi ile birlikte kullanılacak mavi yüzgeçli orkinos ağına 

sahip olmak.         

 (2)Yurtdışında avcılık yapan Türk balıkçı gemileri için yapılacak başvurularda sadece 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (e) bentlerindeki şartlar aranır. Bu şartlara ilave 

olarak aşağıdaki şart ve belgeler ayrıca aranır. 

 a) Avcılık yaptıkları suların ülke yetkililerince balıkçı gemisi adına, 2018 veya 2019 

yılları için düzenlenmiş avcılık yaptığını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı ya da o ülke 

Büyükelçiliğimizce onaylanmış sureti.   

b) Yurtdışında avcılık yapan gemi yetkilileri, sahip oldukları mavi yüzgeçli orkinos 

ağını, 16 Nisan 2019 Salı günü saat 08:00’de, Bakanlıkça belirlenecek yerlerde hazır 

bulundurur.  

c) Bu gemilere kota tahsis edilmesi durumunda, gemilerin en geç 26 Nisan 2019 tarihine 

kadar ülkemize gelmiş olması ve Bakanlıkça belirlenen yerde geminin tespitinin yapılmış 

olması zorunludur. Bu tespiti yaptırmayan gemilere ait avcılık kotası, kota tahsis edilen diğer 

gemilere Bakanlıkça pay edilir ve bu gemi/gemiler Ek-3’deki Taahhütname ile kabul ettiği 

şartlara uymak zorundadır. 

           (3) Bakanlıkça 2017 yılı ve 2018 yılı orkinos av sezonunda kota tahsis edilen balıkçı 

gemileri adına 2019 yılı ve 2020 yılı orkinos av kotası tahsisi için müracaatta bulunulamaz.   

           (4) Orkinos avı yapacak gemilerde av süresince ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin 

bulundurulması zorunludur.  ICCAT Bölgesel Gözlemci masraflarının, gemi yetkilisince gemi 

ava çıkmadan önce Bakanlıkça belirlenecek son tarihe kadar ICCAT tarafından   bahse 

konu gemi nezdinde oluşturulacak ilgili yurtdışı banka  hesabına yatırılması zorunludur.  



            

Müracaat  

MADDE 6 – (1) Müracaat şartları başlıklı 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan 

gemilerin yetkilileri 3 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederler.  

Dilekçe ekinde; 

a) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu genelge 

kapsamında gemi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere, gemi yetkilisince yetkilendirilen kişiye ait 

yetki belgesinin noter onaylı nüshası,    

b) Bir örneği Ek-3’te yer alan taahhütnamenin noter onaylı nüshası,  

c) Geçerli denize elverişlilik belgesinin noter veya liman başkanlıklarınca onaylanmış 

sureti,  

ç) Geminin, 1/1/2017 - 31/12/2018 tarihleri arasında Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince 

düzenlenmiş gırgır ağı ile avcılık yaptığını gösterir 4/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-3’ünde yer alan 

“Ağ Ölçüm Belgesi”, 

yer alır. 

(2) Postadaki gecikmelerden Bakanlık sorumlu değildir.  

(3) Ek-2 de bir örneği verilen “Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Tutanağı”, 

düzenlenmesi: 

  a) Bu tespit tutanağını almak isteyen 30 m ve üzeri geçerli su ürünleri ruhsat 

tezkeresine sahip gırgır gemisi yetkilisi, 16 Nisan 2019 Salı günü saat 08:00’de, Bakanlıkça 

belirlenecek yerlerde, gırgır gemileri ile bu gemilere ait mavi yüzgeçli orkinos ağını hazır 

bulundurur. 

  b) Gemiler ve bu gemilere ait mavi yüzgeçli orkinos ağının tespiti; Bakanlık 

yetkilisinin başkanlığında, Bakanlık ve balıkçı gemisi yetkilisi ile Su Ürünleri Kooperatifleri 

Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ve/veya Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği 

(DEM-BİR) temsilcisinden oluşan Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Komisyonunca yapılır. 

Komisyon kararında uyuşmazlık olması durumunda karar almaya Bakanlık yetkilidir.  

c) Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Komisyonunca tespiti yapılan ağlar yeteri sayıda 

marka ile mühürlenir. Marka numaraları “Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Tutanağı”na yazılır.  

ç) Tespiti yapılan gemi ve ağlar fotoğrafı çekilerek muhafaza edilir. 

d) Yurtdışında avcılık yapan Türk gemileri hariç olmak üzere, Balıkçı gemisi ile mavi 

yüzgeçli orkinos ağı aynı limanda değilse tespit işlemi yapılmaz ve bu durum bir tutanağa 

bağlanır. 

e) Mavi yüzgeçli orkinos ağı tek parça halinde değilse ve donamlı değil ise tespit işlemi 

yapılmaz ve bu durum bir tutanağa bağlanır. 

(4) Birinci fıkra hükümlerince dilekçe ekinde taahhütnameyi Bakanlığa ibraz eden gemi 

yetkilisinin, gemilerine kota tahsisi yapılması halinde, mavi yüzgeçli orkinos avcılık kotası 

tahsisi yapıldıktan sonraki av sezonunda; 

a) Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz’de (Gürcistan ve Abhazya dâhil) bu fıkranın (b) 

bendi haricinde su ürünleri avcılığı yapamaz, yardımcı gemi hizmetinde bulunamazlar.   

b) Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) türlerine yönelik 

olarak 4/1 Numaralı Tebliğ kapsamında avcılık yapabilirler. 

 

Müracaatı kabul edilen balıkçı gemilerinin belirlenmesi ve bu gemilere kota 

tahsisine ilişkin yapılacak iş ve işlemler 

MADDE 7 – (1) Bakanlığa yapılan ve başvurusu bu genelgenin 5 inci ve 6 ncı 

maddelerinde belirtilen şartlara uygun olan gemilerin listesi Bakanlık internet sitesinde ilan 

edilir. 



(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemi sayısı en fazla, mavi yüzgeçli orkinos 

avcılık planına göre Bakanlıkça belirlenen gemi sayısı kadar olacaktır.  

(3) 2019 ve 2020 yılı için kurayla belirlenen gemilerin avcılık grubu oluşturarak avcılık 

faaliyeti gerçekleştirmeleri dışında, mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için gemilerine kota tahsisi 

yapılan balıkçı gemi yetkilileri kotalarını bir başka gemiye devredemezler. 

(4) Gemi sahip/donatanları, Bakanlıkça 18 Nisan 2019 Perşembe günü ilan edilen 

listede gemisine tahsis edilen avcılık kotasını, ticari hesaplarına uymaması durumunda, 22 

Nisan 2019 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar orkinos avcılığından vazgeçtiklerini dilekçe ile 

Bakanlığa bildirir. Bu gemiler için Ek-3’te yer alan taahhütname yükümlülükleri geçerli 

değildir. Bu gemilere ait avcılık kotası, o yıl için kota tahsis edilen diğer gemilere Bakanlıkça 

pay edilir.  

(5) Kota tahsis edilen gemi/gemiler 26 Nisan 2019 tarihine kadar orkinos avcılık izni 

almadı ise bu gemilerin avcılık kotası, o yıl için kota tahsis edilen diğer gemilere Bakanlıkça 

pay edilir. Bu gemiler Ek-3’deki Taahhütname ile kabul ettiği şartlara uymak zorundadır. 

(6) Kota tahsis edilen bir gemi, orkinos avcılık izni aldıktan sonra avcılığa 

çıkamayacağını beyan etse dahi, Ek-3’deki Taahhütname ile kabul ettiği şartlara uymak 

zorundadır. Bu gemilerin avcılık kotasının kullandırılmasında Bakanlık yetkilidir. 

(7) 2019 ve 2020 yıllarına ait orkinos kotası tahsis edilen gemi listesi, Bakanlık internet 

sitesinde ilan edilir. İlan edilen bu listedeki gemiler, Bakanlıkça belirlenen tarihlerde, mavi 

yüzgeçli orkinos avcılık izin belgesi başvurusunu, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerine yapar.    

(8) Orkinos avına çıkacak gemiler, Bakanlığa ve ICCAT merkezine bilgi gönderecek 

izleme sistemi kurmak zorundadır. 

 

Yetki, denetim ve yaptırımlar 

MADDE 8 – (1) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, uygulamada 

karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulması için “Bakanlık Komisyonu” kurmaya 

yetkilidir. 

(2) Bakanlık, bu genelgede belirtilen hususlarda ilave bilgi ve/veya belge isteyebilir ve 

bunlara ilişkin her türlü denetimi yapar. 

(3) Kota tahsis edilen ve avcılık izni alarak avcılığa çıkan gemileri; bu genelgenin 6 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrası ile getirilen avcılık kısıtlamalarına uymamaları ve hedef türlerin 

dışındaki türlerin avcılığını yapmaları durumunda, orkinos avcılık izin belgeleri iptal edilir. Bu 

gemiler, yasak avlanmayla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2024 yılı orkinos 

avcılık sezonu başvurularına kadar orkinos avcılığı başvurusunda bulunamaz, genel av 

sezonunda ise 3 (üç) yıl boyunca ruhsatını Bakanlığa teslim ederek balıkçılık faaliyetlerinde 

bulunamazlar. 

(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden 

balıkçı gemisi yetkilileri, mavi yüzgeçli orkinos av kota tahsisi yapılmış olsa dahi bu 

haklarından yararlandırılmazlar. Bu gemilere tahsis edilen mavi yüzgeçli orkinos av kotasının 

kullandırılmasında Bakanlık yetkilidir. Bu gemiler 2024 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık 

sezonu başvurularına kadar mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başvurusunda bulunamaz, genel av 

sezonunda ise 3 (üç) yıl boyunca ruhsatını Bakanlığa teslim ederek balıkçılık faaliyetlerinde 

bulunamazlar. 

 

Sorumluluk 

MADDE 9 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile 

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur.  

(2) Gemi yetkilisinin, Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespiti sırasında, Komisyonca istenilen 

sayıda yardımcı personel bulundurması zorunlu olup, personel bulundurmayan gemilere “Gemi 

Av Donanımı ve Ağ Tespit Belgesi” verilmez. 



Ek-1 

 

 

 

 

 

                  

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 

(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) 

 

…/…/20.. tarihli ve 2019/1 sayılı genelge kapsamında, sahibi/donatanı/yetkilisi 

bulunduğum ………..…. ruhsat kod numaralı,   ……………………………….. adlı gırgır 

balıkçı gemisiyle mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus) avcılığına katılmak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. …../…../…… 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                                            Adı Soyadı 

                                                                                                            İmza/Kaşe       

                        

  

 

Gemisine ait “Gemi Av Donanımı ve Ağ Tespit Tutanağı”nın  

düzenlenmesini talep ettiği il:  

 

  

Adres:                               

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER: 

1- Taahhütname 

2- Gırgır ağı ölçüm belgesi  

3- Geçerli Denize Elverişlilik Belgesi 

4- Yetki belgesi 

 

     

 

 

 

 

 



Ek-2 
 

 

 

GEMİ AV DONANIMI VE AĞ TESPİT TUTANAĞI 

 

                                                                                        …../…/2019   

  

KONTROL EDİLEN GEMİNİN 

Adı   

Ruhsat Kod Numarası   

            Av Donanımı  

ÖLÇÜMÜ YAPILAN AĞIN 

Derinliği (Metre)  

Boyu (Metre)  

Göz Açıklığı(Milimetre)  

Marka Numaraları 

 

 

 

  
 

TESPİTTE BULUNAN KOMİSYON GÖREVLİLERİ  

BAKANLIK GÖREVLİLERİ  
 

Adı Soyadı/Ünvanı                                                Adı Soyadı/Ünvanı 

Kurumu                                                     Kurumu  

İmza                                                                       İmza  

 

SÜR-KOOP TEMSİLCİSİ                          
Adı Soyadı 
İmza 
 

 

DEMBİR    TEMSİLCİSİ                               
Adı Soyadı                 

İmza                                    

 

GEMİ SAHİP/DONATANI 
Adı Soyadı 

İmza 

  

  

 

 

 

 

  

  

Not: 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 

1. Bu belge 2019 ve 2020 yılları mavi yüzgeçli orkinos av sezonu için geçerlidir.  

2. Bu belge, biri il müdürlüğü arşivinde, 1 (bir) nüshası il müdürlüğünce Bakanlığa iletilmek 

üzere, diğer nüshası ise gemi sahibine verilmek üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlenir.  

 

 



Ek-3  

 

TAAHHÜTNAME 

 

…/…/2019 tarihli ve (2019/1) sayılı genelge kapsamında ………… ruhsat kodlu 

……………………………………..adlı gemime Bakanlıkça mavi yüzgeçli orkinos avcılık 

kotası tahsis edildikten sonraki av sezonunda (01 Eylül - 15 Nisan arası) Akdeniz, Marmara, 

Ege, Karadeniz’de (Gürcistan ve Abhazya dâhil), yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat 

orkinos (tulina)” türleri dışında, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmayacağımı, mavi 

yüzgeçli orkinos avcılığında taşıma veya destek gemisi faaliyeti haricinde genel av sezonunda 

yardımcı gemi olarak dahi yer almayacağımı, 

Gerçeğe aykırı beyan, sahte veya tahrif edilmiş belge ile müracaat etmem, gemim adına 

tahsis edilmiş kotayı satmam veya devretmem halinde bir daha orkinos avcılığından hak 

talebinde bulunmayacağımı ve müracaat ettiğim gemi ile genel av sezonunda 3 (üç) yıl boyunca 

ruhsatımı Bakanlığa teslim ederek balıkçılık faaliyetlerinde bulunmayacağımı taahhüt ederim.  

Bu taahhütlerime aykırı hareket ettiğim takdirde; 2024 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık 

sezonu başvurularına kadar hak talep etmeyeceğimi, genel av sezonunda 3 (üç) yıl boyunca 

ruhsatımı Bakanlığa teslim ederek balıkçılık faaliyetlerinde bulunmayacağımı, 

Gemimi satmış olsam dahi bu koşullarda satacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

         

…/…./20.. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Adı Soyadı 

                                                                                                            İmza 
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