
2021 Yılı Genel Av Yasağı Döneminde Özel Tüketim Vergisi 

İndirilmiş Yakıt Alımına ilişkin Esaslar 

1- Yakıt Alım Belgesi, 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri (A veya B ruhsat kodlu)  için ruhsat 

tezkeresinin düzenlendiği İl Müdürlüklerinden, 12 metrenin altındaki balıkçı gemileri (C veya D ruhsat 

kodlu) için ise ruhsat tezkeresinin düzenlendiği İldeki İl/İlçe Müdürlükleri tarafından Su Ürünleri Bilgi 

Sistemi’nin (SUBİS), “İndirimli Akaryakıt” kısmından düzenlenecektir. Yakıt alım belgesi düzenlenecek 

balıkçı gemilerinin, ikinci maddede belirtilen faaliyetler kapsamında belge talep etmeleri halinde, bu 

faaliyetlerine yönelik gerekli izin belgesine sahip olup olmadığı SUBİS üzerinden kontrol edilecektir. 

12 metre ve üzeri balıkçı gemileri (A veya B ruhsat kodlu) 5/1 Numaralı Tebliğ’in 49 uncu 

maddesinin on birinci fıkrası gereğince, yalnız ruhsat tezkerelerinde belirtilen birincil av araçları ile 

avcılık faaliyetinde bulunabilecek olup, birincil av aracı her türlü trol/gırgır olanlar ile av aracı 

bakımından zaman yasağında olanlardan Ek-2 Avcılık İzin Belgesi veya Uluslararası Sularda Avcılık 

İzni Alanlar haricindekilere genel av yasağı döneminde küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinde 

bulunamayacaklarından yakıt alım belgesi de düzenlenmeyecektir. 

2- Uluslararası sularda avcılık düzenlemeleri kapsamında ya da 5/1 Numaralı Tebliğ’in ilgili 

hükümlerine göre izin alarak (Ek-2 Avcılık İzin Belgesi) avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri, 

indirimli akaryakıt uygulamasından aşağıda belirtilen süreler için yararlanabilecektir. 

a) Orkinos avcılığı için 15 Mayıs -1 Temmuz 2021 

b) Orkinos avcılığı destek gemileri için 15 Mayıs -1 Temmuz 2021 

c) Orkinos taşıma gemisi için 15 Nisan -1 Eylül 2021, 

ç) Ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı için 15 Nisan -15 Mayıs 2021, 

d) İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu 

arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında gırgır ağlarıyla yazılı orkinos, gobene 

(tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı için, 15 Nisan - 31 Ağustos 2021, 

e) Kılıç avcılığı için 15 Nisan - 31 Ağustos 2021, 

f) Dalma yöntemiyle deniz salyangozu avcılığı için 15 Nisan - 31 Ağustos 2021, 

g) Kabotaj hattında, geleneksel olarak avcılık yapılan ve münhasır haklar kullandığımız açık 

deniz alanlarında avcılık yapmak üzere izin belgesi düzenlenmiş balıkçı gemilerinden; 

- Akdeniz’de avcılık için izin alanlara 15 Nisan - 15 Temmuz 2021, 

- Akdeniz’de kalamar avcılığı yapmak üzere izin alanlara 15 Nisan - 15 Eylül 2021,  

- Akdeniz’de kırmızı karides avcılığı yapmak üzere izin alanlara 15 Temmuz-15 Eylül 2021, 

- Ege Denizi’nde avcılık için izin alanlara 15 Temmuz - 31 Ağustos 2021, 

3- Küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinde bulunacak 12 metrenin altındaki balıkçı gemileri (C veya 

D ruhsat kodlu) 15 Nisan - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulamadan yararlanabilecektir. 

4- Yakıt Alım Belgesi, birden fazla avcılık faaliyeti için talep ediliyorsa, tüm avcılık faaliyetleri, 

düzenlenecek aynı yakıt alım belgesinde yer alacaktır. Daha sonra yeni bir avcılık faaliyeti eklenmesinin 

talep edilmesi durumunda, talep SUBİS’te İndirimli Akaryakıt Listele kısmında, İndirimli Akaryakıt 

Güncelleme ile gerçekleştirilecektir. 

5- İndirimli akaryakıt uygulaması kapsamındaki yakıt alımları, izin belgesindeki tarihten 5 gün 

önce yapılabilecektir.  

             6- 12 metre ve üzeri (A veya B ruhsat kodlu) olmakla birlikte,  birincil av aracı her türlü trol/gırgır 

olmayanlar ile birincil av aracı bakımından zaman yasağında olmayan balıkçı gemileri için, küçük ölçekli 

balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere talepte bulunulması halinde, yakıt alım belgesi düzenlenecektir. 

7- Yakıt alım belgesi düzenlenmiş balıkçı gemilerinin belgeleri, akaryakıt dağıtım firmaları ya da 

ihtiyaç duyacaklar tarafından www.tarim.gov.tr/BSGM adresinden ya da www.denizticareti.gov.tr 

adresinde, ÖTV’siz Yakıt Bilgi Ekranı kısmından sorgulanabilmektedir. 

8- COVİD-19 pandemi koşullarından dolayı oluşabilecek aksaklıklarda veya uygulamada 

karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

yetkilidir. 
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