2021 Yılında Münhasır Ekonomik Bölgede ve Uluslararası
Sularda Yapılacak Avcılığa İlişkin Esaslar
1- Akdeniz'de; 29°E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik
uluslararası sularda av yapmak üzere; gırgır ve dip trolü gemileri ile 5/1 Numaralı Tebliğ’in 13 üncü
maddesi kapsamında ışıkla avcılık yapacak gırgır gemilerine 15 Nisan - 15 Temmuz 2021 tarihleri
arasında izin verilecektir. 15 Temmuz - 15 Eylül 2021 tarihleri arasında ise yalnızca kırmızı karides
avlanması amacıyla dip trolü gemilerine izin verilecektir.
2- Ege Denizi’nde; Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan
karasularımıza bitişik uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri
arasında dip trolü gemilerine izin verilecektir. Ancak, Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin
kuzeyinde kalan karasularımızda, 20.00 - 05.00 saatleri arasında, her türlü trol ile su ürünleri avcılığı
yasağı, uluslararası sularda yapılacak dip trolü avcılığında uygulanmayacaktır.
3- Akdeniz’de 29°E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik
uluslararası sularda mekanize (otomatik) kalamar oltasıyla ışıkla avcılık yapacak balıkçı gemilerine
Bakanlığımızca belirlenmiş olan esaslar(*) dahilinde kalamar avcılığı yapmak üzere 15 Nisan - 15 Eylül
2021 tarihleri arasında izin verilecektir.
4- Birinci, ikinci ve üçüncü maddeler kapsamında uluslararası sularda avcılık yapmak üzere izin
alan balıkçı gemileri, mavi yüzgeçli orkinos avlayamazlar.
5- 5/1 Numaralı Tebliğ’in 49 uncu maddesinin on birinci fıkrasıyla getirilen birincil av aracı
düzenlemesi bu talimatın birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri kapsamında uluslararası sularda avcılık
yapmak üzere izin talep ederek alan balıkçı gemilerinin bu faaliyetlerinde uygulanmayacaktır.
6- 5/1 Numaralı Tebliğ kapsamında karasularımız için türler bakımından getirilen zaman
yasakları uluslararası sularda uygulanmayacaktır.
7- Uluslararası sularda avcılık yapacak gemiler için, geminin bulunduğu yerdeki Bakanlık İl
Müdürlüğüne müracaat edilerek, izin belgesi düzenlettirilecektir. İzin belgeleri Su Ürünleri Bilgi
Sistemi’nin (SUBİS), Gemi Kayıt kısmı altında yer alan “Özel Avcılık İzni Ekle” kısmından
düzenlenecektir. Talep edilmesi halinde birinci, ikinci ve üçüncü maddelerdeki her faaliyet için ayrı ayrı
izin belgesi düzenlenecektir.
8- İzin alan balıkçı gemileri avladıkları ürünleri sadece 14 üncü maddedeki çizelgede yer alan
limanlar ve barınaklardan karaya çıkarabileceklerdir. Avlanan ürünlerin kaydedildiği seyir
defterlerindeki bilgiler SUBİS'e kaydedilecektir.
9- Avlanılan ürünlerin karaya çıkarılabileceği liman ve barınaklarda, seyir defterindeki bilgiler
esas alınarak 5/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-6' sında yer alan "Nakil/Menşe Belgesi" düzenlenecektir.
a) Farklı balıkçılar tarafından avlanan farklı seyir defterine ait ürünlerin birlikte nakledilmesinin
istenmesi halinde, seyir defteri numaraları Nakil/Menşe Belgelerinde belirtmek üzere her bir balıkçı
gemisine ayrı Nakil/Menşe Belgesi düzenlenecektir.
b) Tek balıkçı gemisi tarafından avlanan ve bir seyir defterine kayıtlı ürünlerin farklı yerlere
gönderilmesinin istenmesi halinde seyir defteri numarası belirtilmek suretiyle birden fazla Nakil/Menşe
Belgesi düzenlenebilecektir.
c) Nakil/Menşe Belgesi düzenlenirken, türlere ve miktarlara ait bilgilerin seyir defterindeki
bilgilerle uyumlu olmasına dikkat edilecektir.
10- Nakil/Menşe Belgesi, Nakil/Menşe Belgesi düzenleme yetkisi verilen kooperatifler veya
İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenebilecektir. Kooperatifler, düzenledikleri Nakil/Menşe Belgeleri
ile seyir defterlerinin birer suretlerini İl/İlçe Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir.

11- Yapılan kontrollerde, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere verilen izin kapsamında,
karasularımızda avcılık yapılması ya da 5/1 Numaralı Tebliğ ile karasularımız için getirilen
düzenlemelerin ihlali halinde izin belgesine el konularak, iptal edilmek üzere iznin verildiği İl
Müdürlüğüne gönderilecektir. İzni veren İl Müdürlüğünce izin iptal edilerek, Bakanlığa bildirilecektir.
İzin belgesi iptal edilen gemilere, aynı yıl içinde uluslararası sularda avcılık için izin belgesi
düzenlenmez. Bu gemilerin uluslararası sularda avcılık için düzenlenmiş Yakıt Alım Belgeleri de iptal
edilir.
12- Verilen izin kapsamında avlanılan ürünlere düzenlenen Nakil/Menşe Belgeli ürünlerin,
başka bir yere nakledilmeleri sonrasında birden fazla yere dağıtılması söz konusu ise dağıtımın
yapılacağı yerdeki İl/İlçe Müdürlüklerine başvurularak 5/1 Numaralı Tebliğ’in Ek-8’ inde yer alan
"Dağıtım/Satış Belgesi" düzenlettirilecektir. Bu belgeye sahip olmayan ürünlerin satışına ve işlenmesine
müsaade edilmez.
13- Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu ile
koruma-kontrol yetkisi verilen kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanacaktır.
14- Avlanılan ürünlerin çıkarılabileceği karaya çıkış noktaları çizelgede yer almaktadır.
15- COVİD-19 pandemi koşullarından dolayı oluşabilecek aksaklıklarda veya uygulamada
karşılaşılabilecek problemlerin çözüme kavuşturulmasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü yetkilidir.

(*)Bakanlığımızın “Mekanize (Otomatik) Kalamar Oltasıyla Işıkla Avcılığına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği”
- 29.09.2020 tarih ve 2732028 sayılı yazısı
- 14.01.2021 tarih ve 123356 sayılı yazısı.
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EGE DENİZİ
Enez Limanı, Sultaniçe Balıkçı Barınağı
Yeniköy Limanı
Kuzu Limanı, Babakale, Gülpınar, Uğurlu Balıkçı Barınakları
Alaçatı, Saipaltı, Dikili, Yeni Liman (Karaburun), Foça, Seferihisar Sığacık Balıkçı
Barınakları.
Taşburun Balıkçı Barınağı
Bozburun, Datça, Fethiye, Marmaris, Yalıkavak Balıkçı Barınakları
AKDENİZ
Karataş Balıkçı Barınağı
İskenderun, Samandağ, Konacık, (Işıklı) Balıkçı Barınakları
Mersin, Erdemli, Taşucu Limanları
Aydıncık, Karaduvar, Yoğunduvar, Yeşilovacık Balıkçı Barınakları
Antalya Yeni Balıkçı Barınağı
Alanya, Gazipaşa, Finike, Kaş Balıkçı Barınakları

