ORKİNOS BALIKLARININ AVCILIĞI, TAŞIMACILIĞI VE TİCARETİNE İLİŞKİN
UYGULAMA GENELGESİ
Genelge No:48
AMAÇ
Orkinos balıklarının avcılığı, taşımacılığı ve dış ticaretine ilişkin uygulama esaslarını, Atlantik Ton
Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kurallarına göre düzenlemek.
KAPSAM
Orkinos balıklarının avcılığı, taşımacılığı, transferi, örnekleme programı, kota takibi, çiftlik
kayıtlarına ilişkin bildirimleri, ağırlık artışları, işleme yöntemine göre düşülecek ağırlık miktarlarını, bunlara
ilişkin düzenlenecek belgeleri ve ticaretiyle ilgili hususları kapsar.

AVCILIK
Orkinos avcılığı aşağıda belirtilen hususlara göre yapılır.
1- Kota
a) Her yıl avlanacak orkinos av kota miktarı, o yıl için ICCAT tarafından ülkemize tahsis edilen kota
kadardır.
b) Ülkemize tahsis edilen o yılki kota, Bakanlıkça belirlenen hususlara göre, kura usulü ile avlanma
hakkına sahip gemiler arasında dağıtılır.
2- İzin Başvuruları;
Kura sonucu av izni almaya hak kazanan av, taşıma ve destek gemileri sahip/donatanları
başvurularını aşağıdaki belgelerle, Bakanlıkça ilan edilen sürede, il müdürlüklerine yaparlar.
a) Orkinos avı ile ilgili uygulamalara ilişkin, Bakanlıkça organize edilen eğitim kursuna
katılacaklarına dair dilekçe,
b) Gözlemci bulunduracağına dair taahhütname, (Destek gemileri için bu belge istenmeyecektir.)
(Ek-1)
c) Taşıma gemileri, taşıyacağı orkinosu avlayacak gemi ile yapmış olduğu sözleşme belgesi,
ç) Gemi izleme cihazının takılı olduğuna dair gemi kaptanından ve bir yıllık sinyalizasyon garantisi
olduğuna dair Gemi İzleme Sistemini yürüten ilgili firmadan alınan belgeler.
Orkinos avcılığı başvurusuna, yalnızca 2009 yılından önceki yıllarda, Bakanlıktan orkinos avlanma
izni almış olan gemiler başvurabilir.
Daha önce taşıma gemisi izni almış gemiler, sadece taşıma ve destek gemisi izni için başvurabilirler.
Avcılık izni için başvuramazlar.
2009 yılı öncesinde, Bakanlıktan orkinos avlanma izni almış olan gemiler taşıma ve destek gemisi
izni için başvurabilirler. Ancak, bir balıkçı gemisi sadece bir faaliyet için başvurabilir. (Av, Taşıma, Destek)
3- Gemi İzleme Cihazı
Av gemileri ile taşıma ve destek gemilerinin sahip/donatanları balıkçı gemilerinde bulundurulacak
gemi izleme cihazlarının özellikleri ve bunların kullanımına ilişkin (Ek-2)’de belirtilen hususlara uymak
zorundadır.
4- ICCAT Bölgesel Gözlemcisi / Ulusal Gözlemci
a) ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin görev ve yükümlülükleri ile gemi sahip/donatanlarının görev ve
yükümlülükleri Ek-3’de belirtilmiş olup, ilgililer Ek-3’de belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler.
b) Ulusal Gözlemcisinin görev ve yükümlülükleri ile gemi sahip/donatanlarının görev ve
yükümlülükleri Ek-3/1’de belirtilmiş olup, ilgililer Ek-3/1’de belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler.
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5- Karaya Çıkış Yerleri ve Aktarma işlemleri
a) Hedef dışı ve arızi olarak yakalananlar da dâhil olmak üzere ölü orkinosların, denizde gemiden
gemiye aktarılması yasaktır. Ölü orkinos balıklarının, gemiden gemiye aktarılması sadece Bakanlıkça
belirlenmiş limanlarda yapılabilir.
b) Çiftliklere yapılacak canlı transferler hariç, avlanan ürünler yalnızca Ek-4’te belirtilen yerlerden
karaya çıkarılır.
6- Ortak Avcılık İşlemleri
a) Ortak avcılık operasyonu yapacak gemilerin toplam avlayacakları miktar, operasyona katılan
gemilere tahsis edilen toplam kota miktarını geçemez.
b) Ortak operasyona katılan gemiler tek bir ülkeye ait ise bu operasyonda yer alan bütün gemiler
adına, av yapan gemi kaptanınca her bir av operasyonu için bir BCD formu doldurur
c) Ortak operasyon için düzenlenen BCD belgesinde gemilerin payları, ortak operasyona katılım
oranına göre pay edilerek yazılır.
ç) Farklı ülkelere ait av gemilerinin katılımı ile yapılan ortak avcılık operasyonunda, bir ülkeye ait
olan gemilerin hepsine birden, her bir av operasyonu için tek bir BCD düzenlenir. Düzenlenen bu BCD’de
operasyona katılan bütün ülke gemileriyle ilgili bilgiler yer alacaktır.
7- Yakalanan Orkinosların Bildirimi
Av gemisi kaptanı;
a) Her av operasyonunun sonrasında avlanılan orkinos sayısı ve ağırlık miktarı ile avın gerçekleştiği
yerin koordinatını Ek-5’de yer alan forma işleyerek 0312 286 51 23 numaralı faksa veya e-posta yolu ile
orkinos@tarim.gov.tr e-posta adresine gönderecektir.
b) Yapmış olduğu avcılık faaliyetini, Ek-6’da yer alan haftalık av raporuna işleyerek, her pazartesi
en geç saat:10:00’da e-posta yolu ile orkinos@tarim.gov.tr e-posta adresine ve 0 312 286 51 23 numaralı
faksa gönderecektir.
c) İzinsiz ve/veya kaçak olarak avcılığı yapılmış orkinoslar için il müdürlüklerince BCD düzenlenir.
Ancak bu orkinoslar ticarete konu edilemez. Hayır kurumlarına bağışlanır.
8- Örnekleme İşlemleri
a) Avlanılan orkinoslarda örnekleme yöntemi ile boy ve ağırlık ölçümleri yapılacaktır.
b) Örnekleme yöntemi olarak, stereoskopik kamera sistemi kullanılacak veya stereoskopik kamera
sistemi kullanılmayacak ise balık öldürülmek suretiyle ölçümler yapılacaktır. Öldürerek örnekleme
yönteminin tercih edilmesi halinde öldürülecek balıklara ilişkin “Örnekleme Oranı” daha sonra Bakanlıkça
duyurulacaktır.
c) Balık öldürerek yapılan, örnekleme sonucunda elde edilen ölçümler Ek-7’deki forma işlenerek
orkinos@tarim.gov.tr adresine gönderilecektir.
ç) Örnekleme amacıyla öldürülmeyip, av veya transfer esnasında ölen balıkların bilgileri Ek-7’ye
ayrıca işlenerek orkinos@tarim.gov.tr adresine gönderilecektir.
9- Balıkların Taşıma Kafesine ve Çiftlikteki Kafese Transferi
a) Avlanan veya ithal edilen orkinosların taşıma kafesine ve çiftlikteki kafese transferleri Ek-8, Ek8/1’e göre, BCD düzenlenmesi ise, Ek-9 ve Ek- 9/1 de belirtilen kurallara göre yapılacaktır.
b) Transfer işlemlerini yapan gemilerin (taşıma gemileri de dâhil olmak üzere) kaptanları transfer
edilen ağırlık miktarlarını ve balık sayısını, avlanma gemisi adını, bayrağını ve ICCAT numarasını, ortak
operasyon yapılıyor ise operasyona dâhil olan diğer geminin/gemilerin adını ve ICCAT numaralarını,
transfer tarihini, yerini ve varış yerini, seyir defterleri ile günlük kayıtlarına işleyecektir. Günlük kayıtlar ve
seyir defterleri gemide tutulacak ve kontrol amaçları için her zaman erişilebilir olacaktır.
c) Av gemisi sahip/donatanı transfer operasyonu başlamadan önce Bakanlıktan transfer ön izni
alınmak zorundadır. Şayet transfer yapılacak av gemisi başka bir bayrak ülkesine ait ise bayrak ülke
yetkilisinden transfer ön izin alınacaktır.
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Taşıma gemisinden bir başka taşıma gemisine yapılacak transferler içinde transfer ön izni alınması
zorunludur.
Ön izin alınan transferlerde, av gemisinden taşıma gemisine yapılacak transferde ICCAT Bölgesel
Gözlemcisi, taşıma gemisinden diğer bir taşıma gemisine transferde ise Ulusal Gözlemci nezaretinde
yapılacaktır. Bu transfer işlemlerinin video kayıtları alınacaktır. Alınan bu video kaydın bir örneği av
gemisinde, bir örneği taşıma gemisine, bir örneğide ulusal gözlemciye verilecektir.
ç) Taşıma gemisi, taşıma kafeslerine yapılan transferlerde, ICCAT Transfer Beyanı (Ek-8), BCD
(Ek-9), seyir defterinin av yapılan güne ait (1) numaralı mavi renkli sayfası ve transfere ait video görüntü
kaydını almadan transferin yapıldığı konumdan ayrılmayacaktır.
d) Çiftliğe getirilen taşıma kafesindeki balıklar çiftlikteki kafeslere transfer edilecektir. Bu transfer
işlemlerinin video kayıtları alınacaktır. Alınan bu video kayıtları çiftlik yetkilisince muhafaza edilecektir.
Kafese transferin yapıldığı gün içerisinde, çiftlik yetkililerince Ek-10’da yer alan “ICCAT Kafes Bildirim”
formu doldurularak, resim formatında tarandıktan sonra orkinos@tarim.gov.tr adresine gönderilecektir.
e) Taşıma sırasında, taşıma gemilerinin güzergâhı Gemi İzleme Sistemi verileri ile uyumlu olmalıdır.
f) Av ve taşıma esnasında ölen orkinoslarla ilgili bilgiler Ek-7’de belirtilen Ölü Orkinos Bilgi
Formu’na işlenerek av sezonunun kapandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde Bakanlığa
gönderilecektir.
g) Çiftliklerde kafesten kafese transferin yapıldığı gün içerisinde, çiftlik yetkililerince Ek-10’da yer
alan “ICCAT Kafes Bildirim” formu doldurularak, resim formatında tarandıktan sonra
orkinos@tarim.gov.tr adresine gönderilecektir. Bu transfer işlemlerinin video kayıtları alınacaktır. Alınan
bu video kayıtları çiftlik yetkilisince muhafaza edilecektir.
ğ) Bir av gemisi tarafından, birden fazla av operasyonuyla veya ortak avcılık operasyonu ile avlanan
orkinoslar için düzenlenen BCD’lere ait balıklar;
1- Kafesleme işleminin aynı gün yapılması veya tüm orkinosların aynı kafese konulması
durumlarında ilgili BCD’ler “Grup BCD’si” olarak birleştirilerek tek bir “Grup BCD” haline getirilebilir.
2- Bu “Grup BCD’si” önceki ilgili tüm BCD’ler yerine kullanılır. Bu şekilde “Grup BCD’si
düzenlenmesi durumunda ”Grup BCD’yi oluşturan ilgili bütün BCD’lerin bir listesi oluşturulur. Bu liste
ihracatta ve/veya satış sırasında ”Grup BCD” ekinde bulundurulur. Grup BCD’yi oluşturan BCD’lerin
asılları, ihracatın ve/veya satışının tamamlanmasına müteakip Bakanlık il müdürlüğüne teslim edilir.
10-Arızi Olarak Yakalanan Orkinoslar
Arızi olarak avlanan orkinoslar için de BCD düzenlemesi zorunludur.
Bu işlem aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.
a) Arızi olarak orkinos avlayan balıkçı tarafından, seyir defterinin ilgili sayfası karaya çıkış
noktasındaki kontrol yetkilisine teslim edilecektir. Kontrol yetkilisince, arızi olarak yakalanan orkinos av
miktarının, hedef av miktarının ağırlıkça %5’ini geçmediği teyit edilecektir. (Yakalanan orkinos balığı 1
adet olmasına rağmen hedef av miktarının ağırlıkça %5’ini geçmesi durumunda bu istisna olarak kabul
edilir.)
b) İl müdürlüğünce, BCD’nin, 2 Numaralı “Av Bilgisi” (Catch Information) bölümü düzenlenerek
onaylanacaktır.
c) Arızi orkinosun, ihracat veya yurt içine satışı sırasında BCD’nin 8 Numaralı “Ticaret Bilgisi”
(Trade Information) bölümü doldurularak il müdürlüğünce onaylanacaktır.
ç) İl müdürlüğünde BCD onay yetkisi olan personel olmaması durumunda Antalya, İstanbul, İzmir il
müdürlüklerinden birine resmi yazı ekinde seyir defterinin ilgili sayfası gönderilecektir. Yazıyı alan il
müdürlüğü, onaylı seyir defterindeki bilgileri de dikkate alarak BCD düzenleyerek onaylayacaktır.
d) Onaylanan her BCD belgesi, onay tarihi gününde, bilgisayar ortamında taranarak resim
formatında, orkinos@tarim.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Belgenin bir kopyası da İl
Müdürlüğünce arşivlenecektir.

3

11- Çiftliklere Alınan Orkinosların Besi Performansının Hesaplanması
a) Besiye alınan orkinosların besi performansları belirlenirken transfer sırasında ibraz edilen BCD
belgesinin 6 ncı bölümünde yazılı olan ağırlık ve adet bilgisi esas alınır. Çiftliğe alınan orkinoslar için
düzenlenmiş her BCD belgesindeki bilgiler Bakanlığın http://subis.tarim.gov.tr internet adresinde yer alan
Su Ürünleri Bilgi Sistemine işlenecektir.
b) Ağırlık artışı hesaplanırken başlangıç tarihi olarak, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi ve İl Müdürlüğü
denetçileri nezaretinde, canlı orkinosların çiftlikteki kafeslere transfer edildiği tarih esas alınır. İthal edilerek
ülkemiz çiftliklerinde besiye alınan canlı orkinosların ağırlık artışı başlangıç tarihi olarak, BCD’nin 6 ncı
bölüm onay tarihi esas alınır.
c) Çiftlikler arası yapılan transferlerde geçen süre, ağırlık artışı hesaplanmasına dâhil edilmez.
ç) Ağırlık artışı, Ek-11’de yer alan aylık katsayılar kullanılarak Su Ürünleri Bilgi Sistemi üzerinde
otomatik olarak hesaplanır.
12- Avlanan Orkinosların Doğrudan İhraç Edilmesi
a) İhraç edilecek ürünler için Bakanlıkça onaylanmış BCD üzerinde yazılı ağırlık ve adet miktarı esas
alınacaktır.
b) Arızi olarak avlanılmış orkinoslar için, ICCAT tarafından ülkemize tahsis edilen kotanın % 2’lik
kısmına denk gelen ağırlık esas alınarak belge düzenlenecektir.
c) İthal edilen orkinos balıklarında, direk ihraç edilebilecek ürün miktarının belirlenmesinde, fiili
ithalatın gerçekleştiği ildeki il müdürlüğü tarafından “FİİLİ İTHALATI GERÇEKLEŞMİŞTİR” ifadesi
yazılarak onaylanmış olan Gümrük Giriş Beyannamesinde belirtilen ürün miktarı ve adet bilgisi esas
alınacaktır.
13- İşlenen Orkinoslarda Ağırlık Miktarının Hesaplanması
a) Orkinos balıklarının taze, soğutulmuş, dondurulmuş ve işlenmiş olması durumunda, toplam ağırlık
miktarı, işleme şekline göre oluşan fire kaybı aşağıdaki tablodaki katsayılar ile çarpılarak hesaplanır.

Doğa
Çiftlik

BM
10,28
1

DR
1,25
1,25

FL
1,405
1,405

GG
1,16
1,16

OT
2
2

RD
1
1

BM: Belly meat (Karın eti)
DR: Dressed weight (İç organ, baş, kuyruk alınmış)
FL : Fillets (Fileto)
GG: Gilled & Gutted (Solungaç ve iç organları alınmış)
OT: Other products (Diger işlenmiş ürünler)
RD: Round weigh (Bütün)
Örneğin; 100 Kg fileto olarak ihraç edilecek orkinos balığı için, fire kaybı dikkate alınarak balığın
bütün ağırlığı (100x1,405=140,5Kg) şeklinde hesaplanacak ve 140,5 kg orkinos miktarı firmanın ihraç
edebileceği orkinos balığı kotasından düşülecektir.
b) Fileto elde edilmesi aşamasında, yan ürün şeklinde elde edilen “kuyruk eti, kafa eti, yanak eti,
kama, kaburga eti" ülke kotasından düşülmeyecektir. Bu hususlar Ek-12’ye göre yapılacaktır.
14-İhracat İşlemleri
Orkinos balıklarının ihracatı için başvurular aşağıda yazılı belgeler ile birlikte Bakanlıkça
yetkilendirilen Antalya, İstanbul, İzmir il müdürlüklerine yapılacaktır.
a) İhraç edilecek orkinos için düzenlenen BCD belgesi;
1- Tek bir BCD’ye ait tüm balıkların, tek bir parti halinde ihraç edilecek ise orijinal BCD,
2- Parça parça ihraç edilmesi durumunda ise BCD’nin fotokopisi kullanılacak. En son partinin
ihracatında ise orijinal BCD kullanılacak.
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b) İhracatı yapılacak ürüne ait Ek-15’de yer alan “ Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı Hasat Bilgi
Formu”.
c) İthal edilen orkinosların ihracatı yapılmak isteniyorsa, bu orkinosların fiili ithalatın gerçekleştiğini
gösterir ve fiili ithalatın gerçekleştiği ildeki il müdürlüğü tarafından “FİİLİ İTHALATI
GERÇEKLEŞMİŞTİR” ifadesi yazılı Gümrük Giriş Beyannamesinin sureti bulunacaktır.
15- İhracat Aşamasında Düzenlenecek Belgeler
a) Orkinos balıklarının ihracatında, Dış Ticaret Müsteşarlığının “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı
Mallara İlişkin Tebliğ (96/31)” gereği BCD veya Re-Export belgesi (Ek-13)düzenlenecektir.
b) Orkinos balıklarının ihracatında Sağlık Sertifikası veya Ön Sağlık Sertifikası Düzenlenmesinde
5996 sayılı yasa ve bu yasaya göre çıkarılan mevzuat hükümleri geçerlidir.
c) Bakanlıkça belirlenen BCD formları kullanılacaktır.
ç) BCD, tek nüsha olarak düzenlenecektir.
d) BCD ve Re-Export belgeleri, Bakanlıkça ICCAT sekretaryasına bildirilen personel tarafından
onaylanacaktır. Belgeleri onaylama yetkisi verilen personelde herhangi bir değişiklik olması durumunda
derhal Bakanlığa bilgi verilecektir.
e) BCD kapsamındaki ürünlerin partiler halinde ihraç edilmesi durumunda, belgenin fotokopisi
alınacak ve “Çiftlik Hasadı Bilgisi” (Harvesting Information) başlıklı 7 inci bölüm ile “Ticaret Bilgisi”
(Trade Information) başlıklı 8 inci bölümler, mavi renkli kalem ile doldurulup mühürlenerek, fotokopi olan
belge, asıl belge haline dönüştürülecek ve ürün ile gönderilecektir. Bundan iki nüsha çoğaltılarak biri il
müdürlüğünde, biriside firma tarafından arşivlenecektir.
f) Ürün ile birlikte gönderilecek belge ile il müdürlüğünde kalacak olan belgeye A serisi Hologram
etiket yapıştırılacaktır.
g) Hologram etiketi yapıştırılarak onaylanan BCD ilgili firmaya teslim edilmeden önce bilgisayar
ortamında resim formatında görüntüsü elde edilerek, onay tarihi gününde orkinos@tarim.gov.tr adresine eposta yoluyla gönderilecektir. (Bu işlem firma tarafından yapılabilir.)
ğ) Orkinos balığının canlı olarak birden fazla alım ve satım işleminin yapılması durumunda mevcut
BCD üzerinde işlem yapılacak bölüm kalmaması durumunda, her aşama BCD’ye işlenecek ve gerekli
sayfalar kullanılarak ilave sayfa yapılarak kullanılabilir. Hazırlanacak bu ilave sayfaya, ilave yapılan
BCD’nin numarası yazılacaktır.
h) Re-Export belgesi, TR/R -ait olduğu kotanın yılı- İl Trafik Kod numarası-kayıt numarası (Örnek:
TR/R–09–06–001) şeklinde numaralandırılacaktır
ı) İhraç edilen orkinos balıkları için düzenlenen, BCD veya Re-Export belgelerini onaylayan il
müdürlüğü, Ek- 14’ de örneği verilen BCD veya Re-Export belgesi Kayıt Defterine işleyecektir.
16- Hasat Edildiği İlden Başka Bir İlde İşlenerek İhraç Edilecek Orkinoslara İlişkin Hususlar
a) Çiftlikte bulunan orkinoslar ancak, ICCAT tarafından görevlendirilen Bağımsız Çiftlik
Gözlemcisi nezaretinde hasat edildikten sonra, başka bir ilde bulunan izinli işleme tesisine, işlenmek üzere
nakledilebilir.
b) Nakil işlemi, Ek-16’de yer alan “Çiftlikten Hasat Edilmiş Orkinoslar İçin Nakil Belgesi” çiftliğin
bulunduğu il müdürlüğünce düzenlendikten sonra gerçekleştirilir. Fiili ihracat sırasında ihracatın yapılacağı
il müdürlüğüne bu belgenin ibrazı zorunludur.
c) Nakledilecek orkinosun BÜTÜN (RD) olarak karşılığına gelen miktar ve adet bilgisi, ilgili
kotanın, Su Ürünleri Bilgi Sistemindeki kayıtları kota miktarını aşmadığı kontrol edilerek, BCD belgesi
üzerinde yer alan 7. “Çiftlik Hasadı Bilgisi” (Harvesting Information) bölümü doldurularak BCD belgesi
hazırlanacaktır. Nakle konu orkinosa ait kota takibi, çiftliğin bulunduğu il müdürlüğünce yapılacaktır.
ç) Fiili ihracat aşamasında fiili ihracatın gerçekleştirileceği il müdürlüğünce BCD belgesinde yer
alan 8. “Ticaret Bilgisi” (Trade Information) bölümü doldurulmak suretiyle ihracata izin verilir. İhracat
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gerçekleştirildikten sonra BCD belgesinin bir örneği nakil belgesinin düzenlendiği il müdürlüğüne
gönderilir.
17-İthalat İşlemleri
Orkinos balıklarının canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş ithalatında;
a) İthalat işlemleri 5996 sayılı yasa ve bu yasaya göre yayınlanmış mevzuat çerçevesinde yapılır.
b) İhracatçı ülke yetkili otoritesince düzenlenen BCD ve Re-Export belgesinin geçerlilik süresi 6
ay’dır. BCD ve Re-Export belgesi, menşei belgesi yerine kabul edilebilir.
c) İthal edilmek istenilen canlı orkinos balıklarına ait kontrol belgeleri onaylanmadan önce, bu
balıklara ait avcılığı yapan ülke gemilerince düzenlenen ve yetkili otoritelerince onaylanan veya onaylanma
aşamasında olan BCD belgelerinin teyidi için, Bakanlığın 0 312 286 51 23 numaralı faksına bildirilecektir.
Bakanlık; bu doküman üzerindeki imza ve diğer bilgiler ile ICCAT Transfer Beyanı üzerinde yer
alan bilgileri ICCAT web sitesindeki kota sahibi ülke bilgileri ile karşılaştırır. Bilgilerin uygun bulunması
durumunda, eğer BCD dokümanı onaylanmamış ise kota bayrak ülkesi ve ICCAT sekretaryası haberdar
edilerek, belgeler ile ilgili doğrulama istenir, doğrulama bilgisinin gelmesine müteakip, Bakanlıkça taşıma
gemisine transfere izin verilir. Taşımasına izin verilen orkinosların çiftliğe transferinden sonra kontrol
belgesi onaylanır.
ç) Orkinos ithalatında, ithal edilecek ülke yetkili otoritesince düzenlenmiş olan BCD ve/veya ReExport belgesi (asıl) istenir. Kontrol Belgesi onaylandıktan sonra belgelerin asılları ilgili firmaya verilir.
Kontrol Belgesini düzenleyen il müdürlüğünde kalacak olan fotokopi belgeleri üzerine “Aslı Görülmüştür”
ifadesi yazılıp imzalanır.
d) Türk bayraklı gemilerce uluslararası sularda veya izinli olarak başka ülke karasularında avlanan
orkinoslar ile başka ülke gemilerince avlanıp ve besiye alınmak üzere ülkemize getirilen canlı orkinos
balıkları, kendi sularımızda avlanmış gibi işlem gördüğünden sağlık sertifikası aranmaz.
KAYITLAR
a) Çiftlik yetkilisince, hasat edilen her bir orkinos balığı için boy ve ağırlık ölçümleri yapılarak, ayrı
ayrı Ek-15’de yer alan “Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı Hasat Bilgi Formu” tanzim edilecektir.
b) Orkinos dışında diğer ton balıkları ithal edilmek suretiyle konserve üretiminde hammadde olarak
kullanılıyor ise;
İthal edilen ton balığı türlerinin Türkçe-İngilizce-Latince isimleri, miktarları ve menşei firma
bazında Ocak – Haziran ayları sonunda Bakanlığa gönderilecektir.
c) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla markalanmış orkinos balıklarının hasat sırasında tespit
edilmesi halinde, marka üzerinde olan bilgiler, balığın yakalandığı bölge, hasat tarihi, boy ve ağırlık bilgileri
kaydedilecek ve hasat sezonu sonunda Bakanlığa gönderilecektir.
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Ek-1
GÖZLEMCİ BULUNDURMA TAAHHÜTNAMESİ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
………………… Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Orkinos avcılığı talimatı gereğince, canlı orkinos taşıma işlemi için Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliğince tahsis edilen ulusal gözlemciyi gemide bulunduracağıma, Bakanlığın belirleyeceği ulusal
gözlemci bulundurma kurallarına uyacağıma, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun
tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …./…./20....

Gemi Ruhsat No:

Taşıma gemi sahip/donatanı;
Adı, Soyadı
İmzası

Adres:
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EK-2
GEMİ İZLEME CİHAZININ ÖZELLİKLERİ
Gemi izleme cihazının daha önceki av sezonlarında monte edilmiş olduğu gemilerde, Gemi
sahip/donatanları, Gemi İzleme Sisteminin başvuru yılı boyunca faal durumda olacağına dair hizmet aldığı
firmadan, yıllık sinyal garantisini ibra edecektir.
Gemi izleme cihazının yeni takılacağı gemilerde ise; orkinos av ve taşıma yapacak gemilerde, uydu
sistemli izleme amacı ile bir adet mavi kutu (transponder) cihazı bulunması zorunludur. Cihazda aşağıda
belirtilen özellikler aranacaktır.
Genel Özellikler
 Mavi kutular su geçirmez özelliğe sahip,
 Sarsıntılara karşı dayanıklı,
 Elle müdahaleye karşı korumalı,
 Antenin bloke edilmesine karşı güvenli,
 Hava koşullarına karşı dayanıklı (yüksek ısı, düşük ısı ve rutubet v.b.),
 12-24 V doğru akımı kullanımına uygun,
 Destek sistemi teknenin güç kaynağı kesildiğinde aygıtın çalışmasına olanak tanıyacak ve en az 48
saat boyunca yaklaşık 96 tam mesaj gönderilmesini mümkün kılacak kapasitede,
 AB yönetmeliklerinde belirtilen rapor alımına ve gönderime uygun bir yazılım ile donatılmış
olacaktır.
 Bağımsız (standalone) bir izleme yazılımı temin ile En az bir yıllık bir süre için kara istasyonu
erişimi temin edilecektir.
 Garanti süresi en az iki yıl olacak, bu süre içerisinde cihazdan kaynaklanan herhangi bir sorunda
yenisi ile değiştirilecek;
 Vericinin içine, elle dokunmaya karşı korumalı, dayanıklı batarya destek kutusu yerleştirilecek;
 Kullanıcı ara yüzü (user interface) şifre ile korunacak, şifre firmada muhafaza edilecek ve Bakanlığa
verilecek bir kopya dışında hiçbir yere verilmeyecektir.
Teknik Özellikler
 Mavi kutular en son bulunulan coğrafi konumu en fazla 30 m. hata ve %99 güvenilirlikle
sağlayacak,
 Coğrafi konumunun en son alındığı tarih ve saati saat/dakika/saniye olarak (Uluslararası saat (GMT)
olarak) verecek,
 Global konum sistemi ve veri gönderme bölümleri tek birim içerisinde tam bütünleşmiş bir sistem
olacak,
 Çevre birim bağlantıları masa üstü ve dizüstü bilgisayarlara uyumlu olacak, gerekli bağlantı
kabloları verilecek,
 Harici sensör birimi bağlanabilir özellikte (e-posta, faks, sms gibi) olacak, verici arayüzle teslim
edilecek, ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onay verilmediği sürece, vericiye başka
bir işlemci veya aygıt takılmayacak,
 Haberleşme bağlantısı INMARSAT-C Uydu sistemi ve bileşenleri ile uyumlu olacak, raporların
karadaki İzleme Sistemine en ekonomik şekilde iletimi yapılacak, bu amaçla Inmarsat- C altyapısı
içinde yer alan Inmarsart-C şebeke raporlama sisteminin veri kanalı kullanılacak, mesaj kanalı
kullanılmayacak,
 Veri raporlama, yoklama ve 2 yönlü mesaj sistemine uygun özellikte olacaktır.

(1)
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İşlevsel Özellikler
Mavi kutular Balıkçı Gemileri İzleme Merkezine aşağıdaki verileri iletebilecek şekilde programlanmış,
raporlamaları yapabilir özellikte olacaktır:
a) Genel Raporlama
Uydu bazlı gemi izleme sistemlerine ilişkin ayrıntılı hükümleri belirleyen 18 Aralık 2003 tarih ve
2244/2003 sayılı Komisyon Yönetmeliği(EC) ve özellikle yönetmeliğin 1. Ekinde tarif edilen geminin
kimlik, konum (enlem, boylam), seyir, hız vb bilgilerine ilişkin raporlar,
b) Potansiyel kullanıcıların müdahale girişimleriyle ilgili özel raporlar
c) Diğer raporlar
 Güç artışı ya da düşüşü ile ilgili raporlar,
 Antenin bloke edilmesiyle ilgili raporlar,
 Antenin bloke edilmesinden sonra gönderilecek raporlar,
 GPS pozisyonu bloke edildiğinde gönderilecek rapor,
 Güç kaynağında bir kesinti yaşandığı ve yedek bataryaların devreye girdiği durumda “uyku
durumuna giriş veya uyku durumundan çıkış” ile ilgili raporlar,
 Belirlenmiş bir bölgeye girerken ya da bölgeden ayrılırken gönderilecek rapor,
 Elle müdahale alarmıyla ilgili raporlar ,
Kuruluma İlişkin Hususlar
 Mavi kutuların kurulumu daha önceden belirtilen limanlarda belirlenmiş olan iki balıkçı gemisine,
35 metre standart kablo uzunluğu esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 Mavi kutular aktive edilir edilmez, masaüstü işlemci sistemi aracılığıyla mesaj alıp verebilecek
komple bir sistem olarak teslim edilecektir.
 Kurulum sonrası servis hizmeti verilecektir.

(2)
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EK–3
ICCAT BÖLGESEL GÖZLEMCİSİ (IBG) PROGRAMI

1- Av gemisinde bulunan IBG, Av ve Taşıma gemisinin ICCAT koruma ve yönetim önlemlerine uyup
uymadığını izleyecek ve aşağıdaki görevleri yerine getirecektir;








Orkinos avcılık faaliyetine yönelik kayıt ve rapor tutacaktır.
Gemi seyir defterindeki girdileri doğrulayacak, av miktarını gözlemleyerek video kayıtlarının
incelenmesi yolu da dâhil, transfer edilen orkinosları gözleyecek ve tahmin edecektir.
Orkinos transfer faaliyetlerine yönelik kayıt ve günlük rapor tutacaktır.
ICCAT kurallarına aykırı av/taşıma yaptığı düşünülen gemiler hakkında kayıt tutacaktır.
Transfer esnasında geminin konum kaydını tutacaktır.
Gemisinin ICCAT numarası ve adı bilgilerini kaydedecektir.
ICCAT Transfer Beyanının ilgili bölümünü yaptığı gözlemler ve raporlar ışığında
doğruluğunu teyit ederek imzalayacaktır.

2- Çiftlikte bulunan IBG, çiftliğin ICCAT ilgili kurallarına uyup uymadığını izleyecek ve aşağıdaki
görevleri yerine getirecektir;






Orkinosun kafese alınması esnasında; video kayıtları dâhil, ICCAT Transfer Beyanlarında
yer alan bilgileri kontrol edecek ve Bakanlık yetkililerince tanzim edilecek “kafese alma
raporunu” imzalayacaktır.
Çiftlik transfer faaliyetlerine yönelik günlük bir rapor tutacaktır.
Besicilik faaliyetlerinin geçerli ICCAT kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini
gözlemleyecek ve rapor tutacaktır.
Görev süresi bitimi sonundaki 20 gün içinde ICCAT’a “genel gözlemci raporunu”
yollayacaktır.
BCD’nin Çiftlik Bölümündeki bilgilerin doğruluğunu, yaptığı gözlemler ve raporlar ışığında
teyit ederek imzalayacaktır.

3- Gemi Sahibi/Donatanı veya Kaptanın ve Çiftlik Yöneticilerinin Sorumlulukları;



Gözlemcilerin gemi, av gereci, çiftlik, kafes ve ekipmanlara erişimine müsaade edecektir,
Talep edildiğinde, IBG’nin görev icrasını kolaylaştırmak amacıyla, gemide mevcutsa aşağıda
yer alan donanıma erişim izni verecektir;
a. Uydu navigasyon cihazı,
b. Kullanım halindeyken radar görüntü ekranı,
c. Elektronik iletişim araçları,



IBG’ne, resmi görevlilerle denk olarak, yeterli gıda ve sağlık tesisleri, geçici konut/pansiyon
dâhil konaklama imkânları sağlayacaktır.
IBG’ne, yazım işlerine yönelik kaptan köşkü veya köprüde, gözlemci vazifelerinin icrası için
de güvertede yeterli yer sağlayacaktır.
Görevlerinin icrası süresince IBG’ne kaptan, mürettebat, çiftlik ve gemi sahipleri mani
olmayacak, engelleme yapmayacak, etkileme, rüşvet veya buna teşebbüs etmeyecektir.
(1)
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4- Diğer hususlar;






Ölü balıklara ait, ICCAT’ın belirleyeceği istatistiksel ve bilimsel verileri kayıt altına alacaktır.
Gözlemci tuttuğu raporlara kaptan / çiftlik işletmecisinin bu raporlarla ilgili olabilecek herhangi bir
bilginin ilave edilmesi yönündeki isteklerine imkân verecektir.
ICCAT tarafından belirlenecek gözlemci masrafları, görev yerine bağlı olarak çiftlik işletmecileri
ve/veya gırgır teknesi sahiplerince karşılanacak ve ICCAT Sekretaryasında açılacak özel hesaba
yatırılacaktır,
Masrafları karşılanmayan IBG, ICCAT tarafından gemi veya çiftlikte görevlendirilmeyecektir.
Gözlemci görevi ile ilgili olarak, ICCAT tarafından tanzim edilecek bir sözleşme IBG ile gemi
sahip/donatanı ve/veya çiftlik işletmecisi arasında imza altına alınacaktır.

(2)
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EK–3/1

ULUSAL GÖZLEMCİ PROGRAMI
Ulusal Gözlemcinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Bulunduğu geminin çektiği kafeslere transfer edilen ve / veya bu kafeslerden başka çekici gemi
kafeslerine veya çiftlik kafeslerine transfer edilen balıkların kaydını tutmak, Bu transferlere ilişkin
belgeleri (BCD, ITD, Seyir Defteri, Transfer ön izin numarası) kontrol ederek gözlemlerini
kaydetmek, bu maksatla yapılan her bir transfer için ayrı ayrı raporlamak.
b. Transferler esnasında ve/veya çeki esnasında ölen balıklara ait kayıtları tutmak, örnekleme
yapmak ve derlediği bilgileri raporlamak.
c. Çevrede orkinos avı yapan unsurların ICCAT 10-04 Koruma kararı kurallarına uyumlarını tespit
etmek amacı ile; Gemi faaliyetlerini izlemek, balık avı, arama ve diğer faaliyetlerin (diğer
gemilere veya çekici gemilere destek sağlanması gibi hususları) gözlemlemek ve görülen (Sürü
tespiti için hava aracı kullanılması, yasak zaman ve bölgede av yapılması vb) uyumsuzlukları
raporlamak.
d. Balıkçılık sahasında operasyon yapan diğer gemileri (balıkçı veya taşıma) belirlemek, mümkün
olduğunca isim ve ICCAT Kayıt numaralarını tespit ederek, tarih ve konum bilgisi ile birlikte
raporlamak.

Taşıma Gemi Kaptanı-Sahibi/Donatanı- Yöneticilerinin Sorumlulukları;
Ulusal gözlemciye rahat bir ortamda, zamansal ve mekânsal imkân sağlamak.
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EK -4
KARAYA ÇIKIŞ NOKTALARI
(ÖLÜ ORKİNOS BALIKLARI İÇİN)
İLİ

KARAYA ÇIKIŞ NOKTASI

ADANA

Karataş Balıkçı Barınağı

ANTALYA

Antalya Limanı
Gazipaşa Balıkçı Barınağı

MERSİN

Karaduvar Balıkçı Barınağı

HATAY

İskenderun Balıkçı Barınağı

ÇANAKKALE

Kabatepe Balıkçı Barınağı
Gülpınar Balıkçı Barınağı

İSTANBUL

Kumkapı Balıkçı Barınağı
Tuzla Balıkçı Barınağı

İZMİR

Karaburun Balıkçı Barınağı
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EK-5
GÜNLÜK AV BİLDİRİM RAPORU

Koordinat

Gemi
ICCAT
Numarası

Gemi Adı

Av Tarihi

BCD
Numarası

ICCAT
Transfer
Beyan
Numarası
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Yakalanan Av/Tutulan Balık Ortak Balıkçılık
Seyir
Parça
Ortalama Faaliyeti Halinde
Defteri Ağırlık
Sayısı/Adet Ağırlık Atfedilen Ağırlık
Numarası (kg)
(kg)

EK-6
ICCAT HAFTALIK AV BİLDİRİM RAPORU

Bayrak
Ülke

ICCAT
Numarası

Gemi Adı

Rapor
Başlangıç
Tarihi

Rapor Bitiş
Tarihi

Rapor
Süresi
(Gün)
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Ortak Balıkçılık
Yakalanan Av/Tutulan Balık
Av Ağırlık
Parça
Ortalama Faaliyeti Halinde
Tarihi (kg)
Sayısı/Adet Ağırlık Atfedilen Ağırlık
(kg)

EK-7
ÖLÜ ORKİNOS BİLGİ FORMU
Ruhsat Kod Numarası

Gemi
Adı

ÖLÜ ORKİNOSUN
Yakalandığı Tarih
(*)

Sayısı
(adet)

Boyu
(cm)

Ağırlığı
(kg)

Hangi Gemiden Alındığı
Av Gemisi
Taşıyıcı Gemi

(*) Aynı tarihte birden fazla ölü orkinos yakalandığı takdirde; her bir orkinosun sayısı, boyu, ağırlığı ayrı ayrı
belirtilecektir.
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Document No.

ICCAT Transfer Declaration

Annex 4 Ek-8

1 - TRANSFER OF LIVE BFT DESTINATED FOR FARMING
F i sh i n g

v e s s e l

n a m e :

Farm of destination name:

Trap name:

T u g v e s s e l n am e:

Call sign:
Flag:
Flag State transfer authorisation no.
ICCAT Register no.
External identification:
Fishing logbook no.
JFO no.
2 - TRANSFER AFTER HARVESTING
Farm name:

ICCAT Register no.

Call sign:
Flag:
ICCAT Register no:
External identification:

Trap name:

Transport vessel name:

Processing carrier vessel name:

ICCAT Register no.

ICCAT Register no.

Flag:
ICCAT Register no.
External identification:

Call sign:
Flag:
ICCAT Register
no: External
identification:

ICCAT Register no:

3 - TRANSFER INFORMATION
Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _
Place or position: Port:
Number of individuals:
Total weight in Kg:
Type of product:
Live
Whole
Gted
Oth (Specify):
Master of fishing vessel / trap operator / farm operator name and signature:

Lat:

Long:
Species:

Master of receiver vessel (tug, processing, carrier) name and signature:

4 - TRANSFER OF DEAD FISH TO AUXILARY VESSEL
Auxiliary vessel name:
Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _
5 - FURTHER TRANSFERS
Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _
Tu g v e s s e l n a m e :
Farm State transfer authorisation no:

Flag:
Position:

Quantity in Kg

Place or position: Port:
Call sign:
External identification:

Lat:
Long:
Flag:
Master of receiver vessel name and signature:

ICCAT Register no.

Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _
Tu g v e s s e l n a m e :
Farm State transfer authorisation no:

Place or position: Port:
Call sign:
External identification:

Lat:
Long:
Flag:
Master of receiver vessel name and signature:

ICCAT Register no.

Date:_ _ / _ _ / _ _ _ _
Tu g v e s s e l n a m e :
Farm State transfer authorisation no:

Place or position: Port:
Call sign:
External identification:

Lat:
Long:
Flag:
Master of receiver vessel name and signature:

ICCAT Register no.

Lat:

Long:
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Number of individuals:
Port of landing:

EK-8/1

TRANSFER OPERASYONLARI

A- Ülkemiz Çiftliklerine Transfer Edilecek Ülke Kotamız Kapsamındaki Canlı Orkinos Transferleri
1. Transfer operasyonu, yakalama gemisi bayrak ülkesinden ön izin alınmadan başlatılamaz.
2. Transfer öncesinde yakalama gemisinin kaptanı, bağlı bulunduğu bayrak ülke yetkili merciine
aşağıdaki hususları gösterir bir ön transfer bildiriminde bulunur.
1) Yakalama gemisinin adı ve ICCAT kayıt numarası,
2) Transferin tahmini zamanı,
3) Transfer edilecek orkinosun adeti ve ağırlığı, (Kg)
4) Transferin gerçekleşeceği konum bilgileri, (enlem/boylam)
5) Çekici gemi adı, ICCAT kayıt numarası ve çekilecek kafes sayısı,
3. Bakanlıkça transferin uygun bulunması durumunda, TUR-2012/AUT/001 numara örneğine uygun
bir numara verilir. Başvuru sonucunda av gemisi kaptanı, e-posta, telefon yolu veya
subis.tarim.gov.tr internet sistemi ile Bakanlıktan transfer ön izin numarası alır. Kaptan, almış
olduğu bu numarayı ICCAT Transfer Beyanı üzerindeki ilgili bölüme yazar.
4. Bakanlıkça transfer için ön izin onayı olumlu verilmiş ise, aynı zamanda ICCAT Transfer Beyanı
numarası da verilir. Transfer işlemi onayı olumsuz ise, ICCAT Transfer Beyanı numarası verilmez.
5. Av gemisi kaptanı, almış olduğu ICCAT Transfer Beyanı numarasını yine aynı belgenin ilgili
bölümüne yazar.(Ör: TUR-2012/001/ITD)
6. Bakanlık, uygun olmayan transfer için TUR-2012/NEG/001 numara örneğine uygun bir numara
verir.
7. Söz konusu numarayı alan av gemisi kaptanı, transfer işlemini başlatamaz. Bakanlıkça konu
hakkında av gemisi kaptanına ne yapması gerektiği bildirilir.
B-Ülkemiz Çiftliklerine Transfer Edilmek İstenen Diğer Ülke Kotaları Kapsamındaki Canlı Orkinos
Transferleri
1- Transfer operasyonu, yakalama gemisi olan bayrak ülkesinden “Transfer Ön İzni” alınmadan
başlatılamaz.
2- Transfer öncesinde canlı orkinoslara ait BCD’nin (Ek-9) (Onaylanmış veya Onaylanmamış) örneği
ve ICCAT Transfer Beyanı (Ek-8) örneği ile Bakanlığa başvuru yapılır.
3- Bakanlıkça, BCD kota bayrak ülkesi tarafından veya ICCAT sekretaryasından belgeler ile ilgili
doğrulama bilgisinin gelmesini müteakip, orkinosların taşıma gemisine transferine izin verilir.
C-Ülkemiz Çiftliklerine Transfer Edilecek Ülke Kotamız ve Diğer Ülke Kotaları Kapsamındaki
Canlı Orkinosların Taşıma Gemisinden Diğer Bir Taşıma Gemisine ve/ veya Çiftliklere Transferi
1. Taşıma gemileri arasında yapılacak her türlü canlı orkinos transferi Bakanlıktan Transfer ön izin
alınmadan başlatılamaz.
2. Taşıma gemilerinden, çiftliklere yapılacak her türlü canlı orkinos transferi öncesinde Bakanlıktan
/kota sahibi ülkeden ön izin alınmadan transfer işlemi başlatılamaz.
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BLUEFIN TUNA CATCH DOCUMENT FORM
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EK:9/1
ICCAT ORKİNOS YAKALAMA DOKÜMANININ KULLANILMASI
İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Gemi kaptanı; orkinos avcılığı, ticareti, taşımacılığı ile ilgili olarak, BCD’nin 2, 3 ve 4 üncü
bölümlerini ve ICCAT Transfer Beyanı’nı düzenlemek zorundadır.
1- Belgenin düzenlenmesi ve onaylanması işlemlerinde mutlaka mavi renkli kalem ve mavi renkli
mühür kullanılacaktır.
2- BCD 2 nci bölümü av gemisi kaptanınca doldurulacaktır.
Ortak av operasyonu söz konusu olduğunda ise, avı gerçekleştiren gemi kaptanınca BCD’nin 2 nci
bölümü doldurulacaktır. Ancak Ortak av operasyonuna katılan gemiler arasında farklı bayraklı bir ülke gemisi
var ise, o gemi kaptanınca kendi ülkesine ait BCD doldurulacaktır.
Her av operasyonunun hemen sonrasında, av bilgilerinin bu belgeyle gemiye ait faks cihazından
Bakanlığın 0 312 286 51 23 numaralı faksına bildirilmesi zorunludur. Gemilerin grup halinde avcılık yapması
durumunda, gruptaki herhangi bir geminin faks cihazından bildirim yapılabilecektir. Av gemisinden faks
gönderme işlemi başarısız olması durumunda, av operasyonuna ilişkin bilgiler geminin karadaki temsilcileri
tarafından Bakanlığa faks ile bildirilecektir.
3- Av gemisinden taşıma gemisine yapılacak her transferde, BCD’nin canlı balık ticareti ile ilgili 3
üncü bölümü ile transferle ilgili 4 üncü bölümü ve ICCAT Transfer Beyanı doldurulacaktır.
ICCAT Transfer Beyanı doldurulduktan ve her iki gemi kaptanı tarafından imzalandıktan sonra, av
gemisinde bulunan ve transferi kendi gözetiminde gerçekleştiren ICCAT Bölgesel Gözlemcisi de belgeyi
imzalayacaktır.
Taşıma gemisi ile çiftliğe yapılacak canlı orkinos transferinde, BCD ve ICCAT Transfer Beyanı taşıma
gemisinde olacaktır.
Taşıma gemisinden diğer bir taşıma gemisine yapılacak canlı orkinos transferinde, BCD ve ICCAT
Transfer Beyanı transferin gerçekleştirildiği taşıma gemisine teslim edilecektir.
Taşıma gemileri yaptıkları iş ve işlemleri günlük seyir defterine kaydedeceklerdir.
4- Çiftliklere transfer yapılmadan 1 gün önce çiftliğin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe
müdürlüğüne başvuru yapılarak, denetim elemanı talep edilecektir.
Orkinosların çiftliğe transferi il veya ilçe müdürlüğü denetim elemanı ve ICCAT çiftlik gözlemcisi
nezaretinde yapılacaktır.
5- Çiftliğe transfer işlemi gerçekleştikten sonra BCD ve ICCAT Transfer Beyanı canlı orkinosların
konulduğu çiftliğin yetkililerine teslim edilecektir. Çiftlik yetkilisi BCD’nin 6 ncı bölümünü (Çiftlik Bilgisi)
dolduracaktır.
İl veya ilçe müdürlüğü denetim elemanı;
a) BCD üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, uygun görmesi durumunda, 2 nci ve 3 üncü bölümlerini
onaylayacaktır. BCD’nin 6 ncı bölümü ICCAT Çiftlik Gözlemcisi tarafından imzalanacak, bunu müteakip
denetim elemanı tarafından onaylanacaktır. (Avcılık bölümü onay tarihi, orkinosların çiftliğe alınma
tarihinden sonra olamaz.)
b) BCD belgesinin bir örneğini arşivlemek amacıyla alacaktır. Orijinal belgeyi çiftlik yetkilisine teslim
ederek, çiftlik yetkililerinden almış olduğu ICCAT Transfer Beyanını arşivleyecektir.
6) Çiftlik yetkilileri, denetim elemanı tarafından onaylanmış BCD belgesini ve ICCAT Transfer
Beyanını onay tarihini takip eden gün itibari ile elektronik ortamda orkinos@tarim.gov.tr adresine e-posta
yoluyla gönderilecektir. (Bu işlem firma tarafından yapılabilir.)
7- Çiftliklerde orkinos hasadı ICCAT çiftlik gözlemcisi nezaretinde yapılacaktır.
8- BCD dokümanında belirtilen Orkinos miktarının tamamı hasat edilecekse çiftlik yetkilileri BCD’nin
7nci bölümünü (Hasat Bilgileri) doldurarak, ICCAT çiftlik gözlemcisi ve denetim elemanına onaylattıktan
sonra ihracatçı/satıcı firma yetkililerine teslim edecektir. Bu belgenin bir fotokopisi çiftlik yetkililerince
muhafaza edilecektir.
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9- BCD dokümanında belirtilen Orkinos balık miktarı partiler halinde hasat edilecek ise çiftlik
yetkililerince orijinal BCD dokümanının bir adet fotokopisi çekilerek numaralandırma bölümünün sonuna her
parti için “ -01 ” (Örnek TR-12-123456-01) numara verilecektir. BCD dokümanındaki miktar birden fazla
partide hasadı yapılarak gönderildiğinde, her parti için verilen numara birbirini takip edecek şekilde
verilecektir. (Örn. BCD dokümanında belirtilen Orkinos miktarı 5 ayrı partide gönderilecekse,
numaralandırma sisteminin sonuna -01, -02, -03, -04, -05 numaralar verilecektir.)
10- “Grup BCD” oluşturmada çiftlik yetkilisince, yeni bir BCD dokümanı hazırlanacaktır. Grup
BCD’lere yönelik numarada “TR-12-123456-G” örneğinde olduğu gibi “G” harfi bulunacaktır. Grup BCD
kapsamındaki orkinoslar, partiler halinde hasat yapılacak ise, orijinal Grup BCD dokümanının bir adet
fotokopisi çekilerek numaralandırma bölümünün sonuna her parti için numara verilecektir. (Örnek TR-12123456-G-01)
11- Hasadı yapılan orkinoslarla birlikte BCD’yi teslim alan ihracatçı/satıcı firma 8 inci bölümünü
(Ticaret Bilgisi) doldurarak, denetim elemanına onaylatacaktır.
12- Onaylanmış BCD dokümanının orijinal nüshası ürün ile birlikte gönderilecektir. Bu dokümanın 1
fotokopisi il müdürlüğünde, 1 fotokopi’de firma tarafından muhafaza edilecektir.
13- Ürün ile birlikte gönderilecek belge ile il müdürlüğünde kalacak olan fotokopi belgeye, A serisi
hologram etiket yapıştırılacaktır. Hologram yapıştırılmış ve ürün ile gidecek olan BCD belgesi onay tarihi
itibari ile elektronik ortamda Bakanlığa gönderilecektir.
14- Grup (BCD) aşağıda yazılı olduğu şekilde oluşturulacaktır.
a) Ülkemiz kotası dâhilinde avcılık yapan bir gemi tarafından düzenlenmiş BCD’lere ait canlı
orkinoslar, aynı gün ve aynı çiftlik kafesine alınacak ise, bu gemi tarafından hazırlanmış bütün
BCD’ler yerine bir adet ”Grup BCD’si” hazırlanacaktır.
b) Ülkemiz kotası dâhilinde ortak avcılık operasyonu yapan gemiler tarafından düzenlenmiş
BCD’lere ait canlı orkinoslar, aynı gün ve aynı çiftlik kafesine alınacak ise, ortak avcılık
operasyonuna katılan gemiler tarafından hazırlanmış bütün BCD’ler yerine bir adet ”Grup
BCD’si” hazırlanacaktır.
c) Ülkemiz ve diğer ülke kotaları dâhilinde Ortak avcılık operasyonu yapan gemiler tarafından
düzenlenmiş BCD’ler ait canlı orkinoslar aynı gün ve aynı çiftlik kafesine alınacak ise, Ortak
avcılık operasyonuna katılan gemiler tarafından hazırlanmış her bir ülkeye ait BCD’ler için bir
adet olmak üzere ülke bazında ”Grup BCD’si” hazırlanacaktır.

(2)

22

ICCAT DECLARATION ON CAGING
Catch Vessel name and ICCAT No:

Tug Vessel name and ICCAT No:

Flag
(Catch/Tug
Vessel)

ICCAT
Farming
Number
Identifiable
cage number

Date of
Catch

Place of
catch
Longitude
Latitude

BCD
Number

Ek -10
BCD
Validation
Date

Date of caging Quantity
placed in cage
(t)

Number of
fish placed in
cage for
fattening

Size
Fattening
composition facility *

*Facility authorized to operate for fattening of bluefin tuna caught in the Convention area

CPC Inspector
Name
:
Sıgnature
:

ICCAT Reginal Observer
Name
:
Observer No :
Sıgnature
:
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Ek:11

ORKİNOS YETİŞTİRİCİLİĞİNDE (BESİCİLİĞİ) AYLARA GÖRE BÜYÜME ORANLARI
ORTALAMA AĞIRLIK
GÖSTERGESİ (Av
Ağırlık Miktarı/Av Balık
Sayısı) (Kg)
30-42
43-56
57-72
73-90
91-106
107-124
125-142
143-160
161-179
180-195
196-211
212-228
229-241
242-258
259-269
270-283
284-295
296-307
308-316
317-326
327-335

AYLIK BÜYÜME ORANLARI
TEMMUZ
11
10
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
8
7
6
6
6
6
6

AĞUSTOS
14
13
13
12
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
8
8
9
9
8
8
8

EYLÜL
15
13
13
12
11
11
10
11
10
10
10
9
10
9
9
9
9
8
9
8
7

EKİM
14
14
12
12
12
11
11
10
10
10
10
10
9
10
9
9
8
9
8
8
8

KASIM
11
9
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
7
7
7
6
6
6
6

ARALIK
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
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OCAK
9
8
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ŞUBAT
9
9
7
6
6
6
4
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

MART
9
8
8
7
7
5
5
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NİSAN
9
9
7
7
6
6
4
4
3
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

MAYIS
14
12
12
10
9
8
7
6
4
4
3
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

YILLIK
TOPLAM
BÜYÜME
HAZİRAN ORANI
14
136
12
124
12
117
10
107
9
100
8
92
7
85
6
79
4
71
4
67
3
61
1
54
1
50
0
48
0
47
0
46
0
45
0
44
0
43
0
42
0
41

Ek-12
YAN ÜRÜN HESAPLAMASI
Örneğin; 100 Kg fileto olarak ihraç edilecek orkinos balığı için, fire kaybı dikkate alınarak balığın
bütün ağırlığı (100x1,405=140,5Kg) şeklinde hesaplanacak ve 140,5 kg orkinos miktarı firmanın ihraç
edebileceği orkinos balığı kotasından düşülecektir.
Orkinos balığından fileto elde edilmesi aşamasında, fire olarak değerlendirilen kısımlardan yan ürün
olarak “kuyruk eti, kafa eti, yanak eti, kama, kaburga eti" elde edilmektedir. Söz konusu yan ürünler fileto elde
edilirken oluşan fire kısımdan elde edildiğinden ayrıca ülke kotasından düşülmeyecektir.
Fileto üretimi aşamasında;
% 0,9 oranında Kuyruk eti, (Tail Meat)
% 0,65 oranında Kafa eti,
(Head Meat)
% 0,5 oranında Yanak eti, (Cheek Meat)
% 3,2 oranında Kama,
(Kama)
% 0,26 oranında Kaburga eti, (Rib Meat)
elde edilmektedir.
Elde edilen orkinos balığı filetosunun 1,405 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan kota düşüm
miktarına, yukarıda verilen katsayılar uygulanarak ihraç edilebilecek yan ürün miktarları hesaplanacaktır.
Hesaplanan yan ürün miktarına firma beyanı esas alınarak Glaze (buzlu kaplama) oranı eklenecektir. Glaze
oranı ürün üzerindeki etikette belirtilecektir.
BCD’nin “Ticaret Bilgisi” (Trade Information) bölümünün “OT(kg):” kısmına sadece tonaj(kg olarak)
bilgisi yazılacak ve BCD belgesine, Tablo-1 doldurularak ek yapılacaktır. Re-Export belgesinin 4.Bölümüne,
ihraç edilecek yan ürün miktarları Tablo-2’deki örneğe uygun olarak doldurularak onaylanacaktır.
(Tablo-1)
TRADE INFORMATION
PRODUCT
DESCRIPTION
F/FR (circle one)
RD/GG/DR/FL/OT (circle one)
FR
RD
EXPLANATION OF PROCESS
FL
100
KAMA
5,4468
RIB MEAT
0,4386
CHEEK MEAT
0,8466
HEAD MEAT
1,1016
EXPORTER/SELLER

PT OF EXPORT/DEPARTURE

COMPANY

SIGNATURE

ADDRESS
DATE

TRANSPORTATION
DESCRIPTION

(RELEVANT INFORMATION TO BE ATTACHED)

GOVT VALIDATION

NAME OF AUTHORITY AND SIGNATORY
SIGNATURE

IMPORTER / BUYER

NET WT (KG)
167

TITLE
DATE

PT OF IMPORT / DESTINATION

COMPANY

SEAL
ADDRESS

SIGNATURE

DATE

ICCAT Re-export Belgesi Örnek Bölüm(Tablo-2)
4. DESCRIPTION OF BLUEFIN TUNA FOR RE-EXPORTIMPORTED BLUEFIN TUNA
Product Type
Net Weight
F/FR RD/GG/DR/FL/OT
(Kg)
Corresponding BCD number
FR
RD
167
EXPLANATION OF PROCESS
FL
KAMA
RIB MEAT
CHEEK MEAT
HEAD MEAT

100
5,4468
0,4386
0,8466
1,1016

F=Fresh, FR=Frozen, RD=Round, GG=Gilled & Gutted, DR=Dressed, FL=Fillet,
OT=Others (Describe the type of product: …………………………………... )
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Ek:13
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ICCAT ORKİNOS YAKALAMA DOKÜMANI (BCD) VEYA ICCAT YENİDEN İHRACAT (RE-EXPORT) BELGESİ KAYIT DEFTERİ

Düzenlenen
Belgenin
Adı

Sıra
Numarası

Sağlık
Sertifikası
Numarası

Düzenleme
Tarihi

İhraç Edilen Orkinos
Balığının
İşleme
Net
Şekli
Miktarı
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Gönderen
Firma

İhraç Edilen
Ülke

Düzenleyen
Kişi

Ek-14

Hologram
Etiket No

Ek- 15
Besiciliği Yapılan Orkinos Balığı Hasat Bilgi Formu
SAYI

BOY
ÖLÇÜSÜ

Hasat Tarihi :
Kafes Numarası:

AĞIRLIĞI

SAYI

BOY
ÖLÇÜSÜ

Düzenleyen Çiftlik Adı
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:

AĞIRLIĞI

Ek-16

ÇİFTLİKTEN HASAT EDİLEN ORKİNOSLAR İÇİN NAKİL BELGESİ

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
…………………. İL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No :

Tarih
.…./….../20..

BİLGİLER
ÇİFTLİK ADI
ORKİNOSUN
HASAT
EDİLDİĞİ

ÇİFTLİK ICCAT No:
ORKİNOSA AİT BCD No:

İŞLENME
ŞEKLİ(RD,DR,GG,FL,OT,BM)
……. Adet
………. Kg
MİKTARI
NAKLEDİLECEK
İŞLENMİŞ ÜRÜNÜN BÜTÜN
ORKİNOSA AİT
……………..Kg
(RD)OLARAK MİKTARI
BİLGİLER
NAKLEDİLECEĞİ TESİS ADI
NAKLEDİLECEĞİ İL
ÇİFTLİK GÖZLEMCİSİ

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin

Adı- Soyadı, İmza

Adı- Soyadı, İmza, Mühür

Not : Belge 3 nüsha düzenlenecektir. Bir nüsha düzenleyen il müdürlüğünce, bir nüsha işleme tesisinin
bulunduğu il müdürlüğünce, bir nüshada çiftlik yetkilisince arşivlenecektir.
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