
SU ÜRÜNLERİ KONTROL FORMU
No:
Tarih ...../...../20...

Kontrol Görevlilerinin Adı-Soyadı

Kurumu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı O Sahil Güvenlik Komutanlığı O
Jandarma Genel Komutanlığı O Diğer O …………………..

Görev Yeri İl/Grup İlçe/Bot
Denetim
Alanı

Deniz O Barınak/Liman O İşleme Değerlendirme Tesisi O Nakil Vasıtası O Yetiştiricilik Tesisi O

İçsu O Karaya Çıkış Noktası O Perakende Satış Yeri O Balık Hali O Diğer ……………. O

Denetim
Yerinin Adı

Kontrolün
Yapıldığı Saatler

Başlama Bitiş

1.Balıkçı Gemisi Kontrolü

G
em

in
in Adı

Gemi Numarası Ruhsat Kod
Numarası

Ruhsat Tezkeresi Yok O Uygun O Uygun Değil O
Yapılan Avcılık Faaliyeti

İzin Belgesi Var O Yok O Gerekmiyor O

Balıkçıların
Ruhsat Tezkeresi

Uygun O Uygun Değil O Seyir
Defteri

Var O Bilgiler Eksik O Koordinat

Yok O Eksik O Yok O Bilgiler Tam O ………. N …………. E

Gemi İzleme
Sistemi (GİS)

Var O Terminal Seri No GİS Koordinatı Pozisyon Onaylandı mı?
Yok O ………. N ………. E Evet O Hayır O

2.Balıkçı Kontrolü
Balıkçının Adı T.C. Kimlik No Ticari Balıkçı O Ruhsatı / Belgesi

Amatör Balıkçı O Var O Yok O Uygun O Uygun Değil O

3. Av Aracı Kontrolü Uygun O Uygun Değil O

Uygun Olmayan
Av Aracının Adı

Durumu
Ağ Göz
Açıklığı

Boyutları Notlar

Kullanımda Güvertede Depoda
Avlanma

Mahallinde
Uzunluk Derinlik Var (V) Yok (Y)

4.Ürün Kontrolü Ürün Yok O Uygun O Uygun Değil O
Uygun Olmayan Tür Zaman Boy/Ağırlık Belge Kasa /

Kutu
Uygun Olmayan Tür Zaman Boy/

Ağırlık
Belge Kasa /

Kutu
Notlar

U D U D V Y U D U D U D V Y U D (V) (Y)

(U=Uygun, D=Uygun Değil) (V=Var, Y=Yok)

5.Avcılık Faaliyeti Kontrolü

Zaman Alan Derinlik Mesafe Teknik Donanım Av Aracı Sayısı Notlar
U D U D U D U D U D U D Var (V) Yok (Y)

(U=Uygun, D=Uygun Değil)

6. Yetiştiricilik Tesisi Kontrolü Uygun O Uygun Değil O
Aykırılığın Tespiti Halinde
Yapılan İdari İşlem

Süre Verilmesi Kapatma İçin
Yargıya İntikal O

Diğer Notlar Var (V) / Yok (Y)

60 gün O 30 gün O ……………

7.İhlaller

Yapılan İhlal

Ceza
Maddesi

(36. Madde)

Uygulanan İdari Yaptırım
İPCK
Makbuz NoPara Cezası

Miktarı
Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek (Müsadere)

Av Aracı Adı Ürün adı Miktarı (kg)

Kontrol Edilen Kontrol Görevlileri
Adı Soyadı Adı Soyadı
T.C. Kimlik No Görevli No
İmzası Unvanı

İmzası
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SU ÜRÜNLERİ KONTROL
FORMUNUN DOLDURULMASI

No : Bu alana yazılacak numara, formun Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kaydı sonrası, sistem
tarafından verilen numaradır. Form alanda doldurulurken boş bırakılacaktır.

Tarih ......./...../20….. Bu alana kontrol işleminin yapıldığı günün tarih bilgisi gün/ay/yıl olarak yazılacaktır.

Kontrol Görevlilerinin Adı-Soyadı: Bu satırdaki iki hücreye kontrol görevlilerinin ad ve soyadları yazılacaktır.
Kontrol Görevlilerinin Adı-Soyadı 1. 2.

Kurumu: Bu bölümde kontrol görelileri hangi kurumdan ise o kurum işaretlenecektir. Kontrol görevlilerinin
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı dışındaki
bir kurumdan ise Diğer alanı işaretlenerek, kurum adı yazılacaktır.

Kurumu
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı O Sahil Güvenlik Komutanlığı O
Jandarma Genel Komutanlığı O Diğer O …………………..

Görev Yeri: Bu bölümde kontrol görevlilerinin kurum bilgileri yazılacaktır.
İl/Grup : Bakanlık görevlilerinde İl Müdürlüklerinin olduğu il adı, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerinde
Grup Komutanlıklarının adı, Jandarma Genel Komutanlığında Alay Komutanlıklarının bulunduğu ilin adı
yazılacaktır.
İlçe/Bot: Bakanlık görevlileri ilçe müdürlüklerindense ilçelerinin adı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
görevlilerinde Botlarının adı, Jandarma Genel Komutanlığı görevlilerinde ise görevli oldukları ilçe adı ve
Karakollarının adı yazılacaktır. Bakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlilerinin il merkezinden olması
halinde ilçe olarak merkez yazılacaktır. Jandarma seçeneğinde ayrıca Karakol adı yazılacaktır.

Görev Yeri İl/Grup İlçe/Bot

Denetim Alanı: Kontrol görevlilerince denetim yapılan alan neresi ise bu alan işaretlenecektir. Denetim
alanının Deniz, İçsu, Barınak/Liman, Karaya Çıkış Noktası, İşleme Değerlendirme Tesisi, Perakende Satış Yeri,
Nakil Vasıtası, Balık Hali, Yetiştiricilik Tesisi dışında olması halinde Diğer alanı işaretlenerek, alanın adı
yazılacaktır.
Denetim
Alanı

Deniz O Barınak/Liman O İşleme Değerlendirme Tesisi O Nakil Vasıtası O Yetiştiricilik Tesisi O

İçsu O Karaya Çıkış Noktası O Perakende Satış Yeri O Balık Hali O Diğer ……………. O

Denetim Yerinin Adı: Denetim yapılan yerle ilgili genel bilgi alanıdır. Örnek olarak Denizde yapılan
kontrolde, Samsun açıkları, Fatsa açıkları; iç suda yapılan denetimde Eğirdir Gölü; İşleme Değerlendirme Tesisi,
Perakende Satış Yeri, Balık Hali ve Yetiştiricilik Tesislerinde, bu yerlerin adı ve bulundukları il/ilçe bilgisine yer
verilecektir.

Denetim
Yerinin Adı

Kontrolün Yapıldığı Saatler: Bu bölümündeki Başlama alanına kontrolün başladığı, Bitiş alanına kontrolün
bittiği zamana ait saat ve dakika bilgisi yazılacaktır.

Kontrolün
Yapıldığı Saatler

Başlama Bitiş

1.Balıkçı Gemisi Kontrolü
Adı Bu alana kontrolü yapılan geminin adı yazılacaktır.

Adı

Gemi Numarası: Kontrol edilen geminin Bakanlıkça ruhsatlı balıkçı gemisi olmaması halinde, bu alana geminin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilmiş olan 7 (yedi) rakamlı gemi numarası
yazılacaktır. Gemi numarası ruhsatsız teknelerin tespitinde büyük önem taşımaktadır Ruhsat kod numarası olan
balıkçı gemilerinde bu alan boş bırakılacaktır.

Gemi Numarası
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Ruhsat Kod Numarası: Bu alana geminin Bakanlık tarafından verilmiş olan ruhsat kod numarası yazılacaktır.

Kontrol edilen teknenin ruhsatlandırılmış olmaması halinde boş bırakılacaktır.

Ruhsat Kod
Numarası

Ruhsat Tezkeresi: Bu alana balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin uygunluğunun kontrolü bilgisi yer alacaktır.
Kontrol edilen geminin ruhsat tezkeresinin olmaması halinde Yok seçeneği, geçerli olması halinde Uygun
seçeneği, vizesinin yapılmamış olması halinde Uygun Değil seçeneği işaretlenecektir.
Ruhsat Tezkeresi Yok O Uygun O Uygun Değil O

Yapılan Avcılık Faaliyeti: Kontrolün deniz veya içsuda yapıldığı durumda (İlk bölümde, denetim alanı
bölümünde bu seçeneklerden biri işaretlenmiş olmalıdır) yapılan faaliyet bilgisi yazılacaktır. (Uzatma ağları ile
avcılık, trol avcılığı, deniz salyangozu avcılığı gibi)
İzin Belgesi: Yapılan avcılık faaliyeti özel avcılık izni alınmasını gerektiriyorsa, bu belgenin kontrolü yapılarak,
bu bilgi yazılacaktır. Avcılık faaliyeti özel avcılık izni alınmasını gerektirmiyorsa, Gerekmiyor seçeneği
işaretlenecektir. Özel avcılık izninin alınmasının gerekmesi (örneğin deniz salyangozu avcılığı gibi) durumunda
bu izne ait belge bulunuyor ise Var seçeneği, bulunmuyorsa Yok seçeneği işaretlenecektir.

Yapılan Avcılık Faaliyeti

İzin Belgesi Var O Yok O Gerekmiyor O

Balıkçıların Ruhsat Tezkeresi: Bu alanda balıkçı gemisinde bulunan balıkçıların ruhsat tezkeresi ile ilgili
bilgiler yer alacaktır. Balıkçıların tümünün ruhsat tezkeresinin bulunmuyor olması durumunda Yok seçeneği,
balıkçıların tümünün ruhsat tezkeresi bulunması ve uygun olması halinde Uygun seçeneği, balıkçıların ruhsat
tezkeresi bulunmakla birlikte, tamamının veya bir kısmının vizesinin yaptırılmamış olması halinde Uygun Değil
seçeneği, balıkçıların bir kısmının ruhsat tezkeresinin bulunmuyor olması durumunda ise Eksik seçeneği
işaretlenecektir.

Balıkçıların
Ruhsat Tezkeresi

Uygun O Uygun Değil O

Yok O Eksik O

Seyir Defteri: Bu alanda balıkçı gemisinin seyir defteri bulunuyor ise Var seçeneği, bulunmuyor ise Yok
seçeneği işaretlenecektir. Var seçeneğinin işaretlenmesi halinde Seyir defterinin bilgileri eksik ise Eksik
seçeneği, tam ise tam seçeneği işaretlenecektir.

Seyir
Defteri

Var O Bilgiler Eksik O
Yok O Bilgiler Tam O

Koordinat: Bu alana, kontrol görevini yapanların bu bilgiyi tespite ilişkin imkânlarının olması halinde, balıkçı
gemisinin avcılık faaliyetinde bulunduğu alanın koordinat bilgileri yazılacaktır.

Koordinat
………. N …………. E

Gemi İzleme Sistemi (GİS): Bu alanda, kontrol edilen balıkçı gemisinin gemi izleme sistemi kapsamında
cihazının bulunması halinde Var seçeneği, olmaması halinde Yok seçeneği işaretlenecektir. Terminal Seri No
kısmına cihazın numarası, GİS Koordinatı kısmına cihazın o anda gösterdiği koordinat bilgisi yazılacaktır.
Cihazın bu koordinat bilgisi ile kontrol görevlilerinin kendilerinin tespit ettiği koordinat bilgisi karşılaştırılarak,
aynı olması halinde Evet seçeneği, farklı olması halinde Hayır seçeneği işaretlenecektir.

Gemi İzleme
Sistemi (GİS)

Var O Terminal Seri No GİS Koordinatı Pozisyon Onaylandı mı?
Yok O ………. N ………. E Evet O Hayır O

2.Balıkçı Kontrolü
Bu bölüm Balıkçı Gemisi Kontrolü bölümünde yer alan Balıkçıların Ruhsat Tezkeresi alanında Yok, Uygun
değil veya Eksik seçeneklerinin işaretlendiğinde ya da yalnızca balıkçılık faaliyeti yapanların kontrol edildiği
durumda doldurulacaktır.
Balıkçının Adı: Kontrolü yapılan balıkçının adı bu alana yazılacaktır.
T.C. Kimlik No: Kontrolü yapılan balıkçının TC Kimlik numarası bu alana yazılacaktır.
Ticari Balıkçı / Amatör Balıkçı Kontrol edilen balıkçının Ticari Balıkçı veya Amatör Balıkçı olması göre ilgili
kısım işaretlenecektir.
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Ruhsatı / Belgesi: Kontrol edilen balıkçının ticari balıkçı olması halinde ruhsat tezkeresi bulunuyor ise Var,
bulunmuyor ise Yok kısmı işaretlenecektir.
Kontrol edilen balıkçının amatör balıkçı olması halinde, amatör balıkçı belgesi bulunuyor ise Var kısmı,
bulunmuyor ise Yok kısmı işaretlenecektir.
Kontrol edilen balıkçının ruhsat tezkeresi veya amatör balıkçı belgesi geçerli ise Uygun, vizesi yapılmamış ise
Uygun Değil seçeneği işaretlenecektir.
Balıkçının Adı T.C. Kimlik No Ticari Balıkçı O Ruhsatı / Belgesi

Amatör Balıkçı O Var O Yok O Uygun O Uygun Değil O

Av Aracı Kontrolü
Bu bölümde öncelikle av aracının uygun olup olmadığının kontrolü yapılarak, uygun olması halinde Uygun
seçeneği işaretlenecek, diğer kısımlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Av aracının uygun olmaması durumunda, Uygun Değil seçeneği işaretlenerek, diğer kısımlara bilgi girişi
yapılacaktır. Uygun Değil seçeneği işaretlendiğinde mutlaka diğer kısımlarda, bu uygunsuzluğu gösterir bir
bilginin yer alması gerekmektedir.

Uygun Olmayan Av Aracının Adı: Yapılan kontrol sonucu uygun olmadığı tespit edilen av aracının adı bu
kısımda yazılacaktır. (Uzatma ağı, trol ağı, algarna gibi)

Durumu: Kontrol edilen av aracının, kontrol esnasında nerede olduğu bilgisine bu kısımda yer verilecektir.
Kontrol sırasında kullanıldığı görülenler için Kullanımda, güvertede olanlar için Güvertede, depoda olanlar için
Depoda seçeneği işaretlenecektir. Denetim Alanı olarak, Deniz veya İçsu seçeneğinin işaretlenmiş olması durumunda Depoda
seçeneği, balıkçı gemisinin deposu olarak değerlendirilecektir. Denetim Alanı olarak, Karaya Çıkış Noktasının işaretlenmiş
olması halinde ise karadaki depo anlamına gelecektir.
Karaya çıkış noktaları veya kıyıda herhangi bir yerde bulunan av araçları için Avlanma Mahallinde seçeneği işaretlenecektir.
(Bu seçeneğin işaretlenmesi için Denetim Alanı olarak, Karaya Çıkış Noktasının işaretlenmiş olması gerekmektedir.)
Uygun olmadığı tespit edilen av aracının birden fazla olması halinde diğer satırlar kullanılacaktır.
Ağ Göz Açıklığı kısmı, uygun olmayan av aracının uygunsuzluğunun ağ göz açıklığı ile ilgili olması halinde
doldurulacaktır. Ağ gözü ölçülerek mm cinsiden yazılacaktır.
Boyutları kısmı, av aracının uygunsuzluğunun boyutları ile ilgili olması durumunda doldurulacaktır. Ağın
aykırılığa neden olan özelliği uzunluksa sadece bu değeri, derinlik ise sadece bu değeri, uzunluk ve derinlik
değerlerinin her ikisi birden ise bu özelliklere ait değerler metre cinsinden yazılacaktır.
Notlar kısmına, av aracının kontrolü ile ilgili herhangi bir işlem yapılarak belge oluşturulmuşsa (V),
oluşturulmamışsa (Y) yazılacaktır. Ağ gözü açıklığı, ağın akış yönünde yirmi ağ gözünün ortalaması ile
bulunmaktadır. Bu durum yapılan her bir ölçüm ve ölçümlerinin ortalamasına ait hesaplamanın bir belge
üzerinde olması gerekmektedir. Bu belge av aracı kontrolüne ait bir not olduğundan, kontrol formunun ekinde
yer alacak ve (V) ile belirtilecektir.
Uygun olmayan birden fazla av aracının kontrolünün yapılması halinde diğer satırlarda aynı şekilde
doldurulacaktır.

Ürün Kontrolü
Ürün kontrolü zaman, büyüklük, belge ve ürünlerin konduğu kasa/kutu kontrolü olarak yapılacaktır.
Kontrol sırasında ürüne rastlanmamışsa ya da ürünün uygun olduğu görülmüşse buna ilişkin seçenekler (Ürün
Yok, Uygun) diğer kısımlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Ürünün uygun olmaması durumunda, Uygun Değil seçeneği işaretlenerek, diğer kısımlara bilgi girişi
yapılacaktır. Uygun Değil seçeneği işaretlendiğinde mutlaka diğer kısımlarda, bu uygunsuzluğu gösterir bir
bilginin yer alması gerekmektedir.
Zaman, bakımından yapılacak kontrol, ürüne ait getirilmiş bir zaman yasağı varsa, bu yasağa uygunluk açısından
yapılacaktır. Ürünün zaman yasağı düzenlemesine uygun olması halinde (U), uygun olmaması halinde (D)
yazılacaktır.

Uygun Olmayan Av
Aracının Adı

Durumu
Ağ Göz
Açıklığı

Boyutları Notlar

Kullanımda Güvertede Depoda
Avlanma

Mahallinde
Uzunluk Derinlik

Var
(V)

Yok
(Y)

O O O O

O O O O

O O O O

O O O O
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Boy/ağırlık bakımından yapılacak kontrol, ürüne ait getirilmiş büyüklük ya da ağırlık yasağı varsa, bu yasağa
uygunluk açısından yapılacaktır. Ürünün Boy/Ağırlık yasağı düzenlemesine uygun olması halinde (U), uygun
olmaması halinde (D) yazılacaktır.
Belge bakımından yapılacak kontrol, ürüne ait bulunması gereken belgenin olup olmadığının kontrolü açısından
yapılacaktır. Ürünün taşıması gereken belgesinin olması halinde (V), olmaması halinde (Y) yazılacaktır.
Kasa / Kutu bakımından yapılacak kontrol, ürünün konduğu kasa veya kutular için getirilmiş düzenleme varsa,
bunların uygunluğu açısından yapılacaktır. Kasa veya kutuların düzenlemeye uygun olması halinde (U), uygun
olmaması halinde (D) yazılacaktır.
Notlar kısmına, ürün kontrolü ile ilgili herhangi bir işlem yapılarak belge oluşturulmuşsa (V), oluşturulmamışsa
(Y) yazılacaktır. Ürünlerin boy/ağırlık bakımından kontrolü için ölçüm veya tartımlar yapılmış, ya da
bulundukları kasa veya kutuların kontrolü için ölçümler yapılmışsa, bu işlemlere ait bilgilerin bir belge üzerinde
olması gerekmektedir. Bu belge ürün kontrolüne ait bir not olduğundan, kontrol formunun ekinde yer alacak ve
(V) ile belirtilecektir.
Uygun olmayan birden fazla ürünün kontrolünün yapılması halinde diğer satırlarda aynı şekilde doldurulacaktır.

Avcılık Faaliyeti Kontrolü
Avcılık Faaliyeti Kontrolü zaman, alan, derinlik, mesafe, teknik donanım ve av aracı sayısı kontrolü olarak
yapılacaktır.
Zaman bakımından yapılacak kontrol, yapılan avcılık faaliyetine ilişkin getirilmiş bir zaman yasağı varsa, bu
yasağa uygunluk açısından yapılacaktır. Yapılan avcılık faaliyetinin zaman yasağı düzenlemesine uygun olması
halinde (U), uygun olmaması halinde (D) yazılacaktır.
Alan bakımından yapılacak kontrol, yapılan avcılık faaliyetine ilişkin getirilmiş bir alan yasağı varsa, faaliyetin
yasaklanan bu alan içinde olup olmadığı açısından yapılacaktır. Yapılan avcılık faaliyetinin alan yasağı olan yer
dışında olması halinde (U), alan yasağı içinde olması halinde (D) yazılacaktır.
Derinlik bakımından yapılacak kontrol, yapılan avcılık faaliyetine ilişkin derinlik yasağı varsa, faaliyetin
yasaklanan bu derinlik içinde olup olmadığı açısından yapılacaktır. Yapılan avcılık faaliyetinin derinlik yasağı
olan yer dışında olması halinde (U), derinlik yasağı olan alan içinde olması halinde (D) yazılacaktır.
Mesafe bakımından yapılacak kontrol, yapılan avcılık faaliyetine ilişkin mesafe yasağı varsa, faaliyetin mesafe
bakımından yasaklanan alan içinde olup olmadığı açısından yapılacaktır. Yapılan avcılık faaliyetinin mesafe
yasağı olan alan dışında olması halinde (U), mesafe yasağı olan alan içinde olması halinde (D) yazılacaktır.
Teknik Donanım bakımından yapılacak kontrol, avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemisi için teknik donanım
bakımında getirilmiş bir düzenleme varsa, bu düzenlemeye uygunluk açısından yapılacaktır. Teknik donanım
bakımında getirilmiş bir düzenlemeye uygunluk halinde (U), düzenlemeye aykırılık halinde ise (D) yazılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak kontrollere örnek olarak trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki
konumlandırıcı cihazlar bulundurulması veya Marmara Denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz
(dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması zorunluluğu gösterilebilir.
Av Aracı Sayısı bakımından yapılacak kontrol, avcılık faaliyetinde bulunan balıkçı gemisinin kullanacağı av aracı
sayısı bakımında getirilmiş bir düzenleme varsa, bu düzenlemeye uygunluk açısından yapılacaktır. Av aracı
sayısı donanım bakımında getirilmiş bir düzenlemeye uygunluk halinde (U), düzenlemeye aykırılık halinde ise
(D) yazılacaktır. Bu kontrole örnek olarak deniz salyangozu avcılığında tek algarna kullanımına, Marmara’da
karides avcılığında iki algarna kullanımına izin verilmesi gösterilebilir.
Avcılık Faaliyeti kontrolünün yapıldığı kıstaslarla ilgili olarak ayrı bir belge bulunuyorsa, bu belge not olarak
Kontrol formunun ekinde yer alacak, Notlar kısmına da böyle bir notun var olduğu bilgisi (V) yazılmak suretiyle
belirtilecektir.

(U=

6.

Yetiştiricilik Tesisi Kontrolü
Yetiştiricilik tesislerinin yönetmelik ve konuya ilişkin düzenlemelere uygunluk açısından kontrolü yapılacaktır.
Yetiştiricilik tesisinin yönetmelik ve konuya ilişkin düzenlemelere uygun olması halinde Uygun seçeneği
işaretlenecektir. Uygun olmadığının görülmesi halinde Uygun Değil seçeneği işaretlenecektir. Uygun olmayan
tesislere, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği, uygunsuzluğun giderilmesi için ilkinde 60 gün, ikincisinde 30
gün süre verilmektedir. Verilen süreye ilişkin bilgi, Süre verilmesi alanında belirtilecektir. Eğer söz konusu tesis
için daha önce iki kez süre verilmiş ve uygun olmama durumu devam ediyorsa, tesisin kapatılması talebinin
yargıya intikal ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlem yapılmışsa, Kapatma İçin Yargıya İntikal alanı
işaretlenecektir. Tesisle ilgili farklı bir işlem yapılmış ise bu durum Diğer kısmında yazılmak suretiyle
belirtilecektir. Tesisin uygun olmadığına dair tespiti içeren bilgileri içeren belgeler bulunuyor ise, bunlar Not

Zaman Alan Derinlik Mesafe Teknik Donanım Av Aracı Sayısı Notlar

U D U D U D U D U D U D Var (V) Yok (Y)
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olarak Kontrol formu ekinde yer alacağından, Notlar kısmında bu durumun var olarak (V) şeklinde belirtilmesi
gerekmektedir.

Aykırılığın Tespiti Halinde
Yapılan İdari İşlem

Süre Verilmesi Kapatma İçin
Yargıya İntikal O

Diğer Notlar Var (V) / Yok (Y)
60 gün O 30 gün O ……………

İhlaller
Bu bölümde kontrol sonucu idari yaptırım düzenlenmişse, bu bilgilere yer verilecektir.
Yapılan İhlal kısmında tespit edilen ihlale ilişkin bilgi yazılacaktır. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
kapsamındaki düzenlemelere aykırılık durumundaki yaptırımlar aynı Kanunun 36 ncı maddesinde yer
almaktadır. Bu yaptırımlar 36 ncı maddedeki bendler dikkate alınarak sisteme kaydedilmiş olup, aşağıdaki
çizelgede yer almaktadır. İhlal adı seçildiğinde ihlal kodu ve ihlalin ait olduğu Madde/Bend numarası ve kodu
otomatik olarak gelmektedir. İhlallere ait 36 ncı maddede yer alan bend numaralarına ve düzenlemenin ait
olduğu madde numarasına, uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla çizelgede yer verilmiştir. Madde
numarasında parantez içinde yer alan numaralar, fıkra numarasını göstermektedir.

İhlal Adı 36 ncı Madde
/Bend

Kanun
Madde No

Akarsularda engellemeler yapma 36-g 22

Amatör avcılığa aykırılık 36-a-5 3 / (7)

Bilgi ve belge vermemek 36-l 28

Bölge, zaman, tür ve büyüklük yönünden getirilen düzenlemelere uymamak 36-h 23/b

Denizlerdeki istihsal yerlerinde izinsiz değişiklik 36-b 7

Dip trolü ile avcılığa aykırılık 36-i 24 / b

İçsular, Marmara Denizi ve Boğazlarda dip trolü ile avcılık 36-i 24 /a

İçsulardaki istihsal yerlerinde izinsiz değişiklik 36-b 7

İzinsiz yetiştiricilik tesisi kurmak 36-c 13(1)

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma 36-d 19

Ruhsat tezkeresini göstermeme 36-a-3 3 / (5)

Ruhsat tezkeresiz avcılık (gemi) 36-a-2 3 / (3)

Ruhsat tezkeresiz avcılık (kişi) 36-a-1 3 / (2)

Sulara zararlı madde dökülmesi 36-e 20

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığında bulunma (Türk vatandaşı olmayanlar) 36-f 21

Uygun olmayan istihsal vasıtaları bulundurma, kullanma 36-h 23 / a

Yasak su ürünlerinin imalatta kullanılması 36-j 25

Yasak su ürünlerinin nakli 36-j 25

Yasak su ürünlerinin satışı 36-j 25

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen kullanma iznine uymayanlar 36-m 29

Yetiştiricilik Yönetmeliğine aykırılık 36-c 13 (4)

Para Cezası Miktarı kısmında uygulanan para cezası miktarı yer alacaktır.
Av Aracı Adı kısmına, idari yaptırım olarak av aracının mülkiyeti kamuya geçirildi ise o av aracının adı
yazılacaktır.
Ürün adı kısmına idari yaptırım olarak ürünün mülkiyeti kamuya geçirildi ise ürünün adı yazılacaktır.
Miktarı kısmına, mülkiyeti kamuya geçirilen ürünün miktarı bilgisine yer verilecektir.
İPCK Makbuz No kısmına, uygulanan idari yaptırım için düzenlenen İdari Para Cezası Kararı Makbuz Numarası
yazılacaktır.
Yapılan ihlalin birden fazla olması halinde sonraki satırlar aynı şekilde kullanılacaktır.

Yapılan İhlal

Ceza
Maddesi (36.

Madde)

Uygulanan İdari Yaptırım İPCK
Makbuz
No

Para Cezası
Miktarı

Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek (Müsadere)
Av Aracı Adı Ürün adı Miktarı (kg)
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Formun imzalanması
Kontrol edilenin T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bilgileri ile imzası alındıktan sonra, Kontrol görevlileri
kendileri ile ilgili kısmı doldurarak, belge imzalanacaktır. Kontrol Görevlilerinin No kısmına, bu görevlilerin Su
Ürünleri Bilgi Sisteminde tanımlanmasında sistemin verdiği numara yazılacaktır.
Formaların asıl nüshası SUBİS kayıtlarına geçmek üzere kontrol görevlilerince kalırken, ikinci nüshası kontrol

edilene verilecektir.
Kontrol Edilen Kontrol Görevlileri

Adı Soyadı Adı Soyadı
T.C. Kimlik No Görevli No
İmzası Unvanı

İmzası



KONTROL FORMUNUN SUBİS’e KAYDEDİLMESİ

Kontrol formları kontrol görevi sırasında alanda doldurulan belgelerdir. Formların kaydedilmesi
işlemi, alanda doldurulan formlarda yer alan bilgilerin Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)
aktarılması işlemidir.

SUBİS’e kayıt işlemi

Kontrol formlarının kayıt işlemi Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)
içinde KONTROL VE DEN. bölümü içinde yapılacaktır. Bu bölüm
tıklandığında ekrana gelen Kontrol Formu Ekle seçeneği açılarak giriş
başlatılacaktır.

Kontrol Formu Ekle menüsü tıklandığında ekrana Kontrol Formu
İşlemleri başlığını taşıyan bir sayfa gelecektir. Bu sayfa Form Seri Numarası, Formun
Doldurulduğu Tarih, Kontrol Görevlisi Bilgileri 1, Kontrol Görevlisi Bilgileri 2, Denetim Yeri
Bilgileri ve Kontrol Edilen Bilgileri bölümlerinden oluşmaktadır.

Form Seri Numarası
Gelen sayfanın üst kısmında yer
alan Form Seri Numarası kısmına,
kayıt işlemi tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak numara verileceğinden, bu alan
bir bilgi girişi yapılmayacaktır.

Formun Doldurulduğu Tarih Bu kısma form üzerinde yer alan tarih bilgisi girişi yapılacaktır.

Kontrol Görevlisi Bilgileri
Kontrol görevlisi bilgilerinin girişinin yapılacağı bölüm her iki kontrol görevlisi bilgisinin girişi
yapılacağı Kontrol Görevlisi Bilgileri 1 ve Kontrol Görevlisi Bilgileri 2 bölümlerinden oluşmaktadır.
Bu bölüme kayıt edilen formun imzaların alt tarafında yer alan kontrol görevlilerinin Kontrol
Görevlisi No bilgileri yazılacaktır. Kontrol görevlisi numarası, kontrol görevlisinin SUBİS’de
tanımlanması sırasında sistem tarafından verilen numaradır. Bu numara yazılıp Ara tuşuna
basıldığında, kontrol görevlisinin sistemde yer alan TC Kimlik No, Adı Soyadı, Kurumu, Görev
Yeri bilgileri otomatik olarak gelecektir.
Denetim Yeri Bilgileri

Bu bölüm Denetim Alanı, Denetim Yerinin Adı ve
Kontrolün Yapıldığı Saatler kısımlarından
oluşmaktadır

Denetim Alanı: Kontrol formunda yer alan denetim alanı kısmında işaretli alan bilgisinin seçimi bu
kısımda yer almaktadır. Açılır kutulu bu alan tıklandığında Deniz, Balıkçı Kontrol, İç Su,
barınak/Liman, Karaya Çıkış Noktası, İşleme Değerlendirme Tesisi, Perakende Satış Yeri, Nakil
Vasıtası, Balık Hali, Yetiştiricilik Tesisi ve Diğer seçenekleri gelecektir.
Doldurulmuş olan formda yer alan denetim alanı bu seçeneklerden seçilecektir. Denetim alanı
olarak seçilen alana göre, sayfanın üst tarafından bu alanlarla ilgili bölümler gelmektedir.
Denetim Yerinin Adı: Kontrol görevlileri tarafından denetim yapılan alanı belirtmek üzere yazılan
alan bilgisinin girişi bu kısımdan yapılacaktır.
Kontrolün Yapıldığı Saatler: Kontrol formunda yer alan kontrolün yapıldığı saat bilgisi bu
kısımda girilecektir.
Kontrol Edilen Bilgileri
Bu bölüm TC Kimlik No, Adı, Soyadı kısımlarından
oluşmaktadır. Kontrol edilenin TC Kimlik Numarası
yazılıp Ara tuşuna basıldığında, MERNİS’ten adı ve
soyadı bilgisi gelmektedir.



DENETİM ALANINA GÖRE BÖLÜMLER

I-Deniz, İçsu, Diğer seçeneği seçildiğinde gelen bölümler:

Denetim alanı olarak deniz, içsu ve diğer seçenekleri seçildiğinde gelen bölümlerle ilgili
açıklamalar her bölüm için ayrı ayrı olarak aşağıda ele alınmıştır.

Gemi

Bu bölüm Balıkçı Gemisi Kontrolü ve Gemi İzleme Sistemi (GİS) Bilgileri kısımlarından
oluşmaktadır.

Balıkçı Gemisi Kontrolü
Kontrol formunda yer alan Ruhsat Kod Numarası ya
da Gemi Numarası yazılıp Ara tuşuna basıldığında
Gemi Adı sistem tarafından otomatik olarak
getirilmektedir.
Ruhsat Tezkeresi alanına formda yer alan Yok,
Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretli
ise o seçilecektir.
İzin Belgesi alanına formda yer alan Var, Yok,

Gerekmiyor seçeneklerinden hangisi işaretli ise o seçilecektir.
Yapılan Avcılık Faaliyeti alanına formda kontrol görevlileri tarafından yazılmış notun girişi
yapılacaktır.
Balıkçıların Ruhsat Tezkeresi alanına formda yer alan Uygun, Yok, Uygun Değil, Eksik
seçeneklerinden hangisi işaretli ise o seçilecektir.
Seyir Defteri alanına formda yer alan Var, Yok, seçeneklerinden hangisi işaretli ise o seçilecektir.
Bilgi Durumu alanı, Seyir Defteri alanında “Var” seçeneğinin seçilmesi durumunda aktif
olmaktadır. Bu alanda formda yer alan Bilgiler Tam, Bilgiler Eksik, seçeneklerinden hangisi işaretli
ise o seçilecektir.

Gemi İzleme Sistemi (GİS) Bilgileri
GİS alanında formda yer alan Var, Yok seçeneklerinden
hangisi işaretli ise o seçilecektir.
Pozisyon Onaylandı mı? Alanı GİS alanında “Var”
seçeneğinin seçilmesi durumunda aktif olmaktadır. Bu
alanda formda yer alan evet, hayır seçeneklerinden
hangisi işaretli ise o seçilecektir.



Balıkçı
Bu bölüm Balıkçı Kontrolü kısmından oluşmaktadır.

İştirak alanına kontrol formunda Balıkçı kontrolü
kısmında birden fazla balıkçının aynı aykırılıkta
bulunması halinde işaretlenecektir. Her bir
balıkçının bilgileri girildikten sonra Ekle tuşuna
basılarak, listeye eklenmesi gerekmektedir.
Aykırılık eyleminde bulunanın tek balıkçı olması
halinde İştirak kısmına işaretleme yapılmayacaktır.
TC Kimlik No alanına kimlik numarası girilip Ara

tuşuna tıklandığında Adı, Soyadı bilgileri MERNİS’ten otomatik olarak gelecektir.

Tipi alanına kontrol edilen balıkçı ile ilgili olarak
formda Ticari Balıkçı veya Amatör Balıkçı
seçeneklerinden hangisi işaretli ise o seçilecektir.

Ruhsatı/İzin Belgesi alanına formda Var, Yok, uygun, Uygun
Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse o seçilecektir.

Av Aracı
Bu bölüm Uygun Değil seçeneğinin işaretlenmesi durumunda açılmaktadır.

Uygun Değil seçeneği işaretlendiğinde Uygun Olmayan Av Aracının Adı, Durumu, Ağ Göz
Açıklığı, Boyutları ve Notlardan oluşan menü açılmaktadır..

Formda uygun olmayan av aracı Uygun Olmayan Av Aracı Adı bölümünden seçilecektir.
Durumu kısmına formda işaretli seçenek (Kullanımda, Güvertede, Depoda, karada) hangisi işaretli
ise o seçenek seçilecektir.
Formda Ağ Göz Açıklığı, Boyutları alanına bilgi girilmişse, bu bilgiler ilgili alanlara yazılacaktır.
Formda Notlar kısmında Var, Yok seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse o seçenek
işaretlenecektir.
Aykırılığa konu av aracının birden fazla olması halinde, ilk av aracına ilişkin bilgi girişi
tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basıldığında bu ava aracı tablonun altına eklenmiş olacaktır.
Diğer av araçları da aynı şekilde eklenecektir.



Ürün
Bu bölüm Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde açılmaktadır. Ürün Yok veya Uygun
seçeneklerinin işaretli olması halinde açılmamaktadır.

Formda Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde Uygun Olmayan Tür, Zaman, Boy/Ağırlık,
Belge, Kasa/Kutu ve Notlar alanından oluşan menü açılmaktadır.

Uygun olmayan tür Bu alana formda yazılı olan tür ismi yazılacaktır. Tür adı doğru ise alan yeşil
olacaktır. Eğer girilen tür ismi listelenmiş türlerden değil ise alan kırmızı
olacaktır. Bu durumda türün yazılışı ile ilgili bir hata veya farklı bir
isimlendirmesi söz konusu olabileceği göz önüne alınarak tür bilgisinin girildiği
alan çift tıklandığında tür listesi açılacaktır. Listeden seçim yapılması
mümkündür.

Zaman Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Boy/Ağırlık Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Belge Bu alanda formda Var, Yok seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.
Kasa/Kutu Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Notlar Bu alanda formda Var, Yok seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.

Aykırılığa konu ürünün birden fazla olması halinde, ilk ürüne ilişkin bilgi girişi tamamlandıktan
sonra Kaydet tuşuna basıldığında bu ürün tablonun altına eklenmiş olacaktır. Diğer ürünler de aynı
şekilde eklenecektir.

Avcılık Faaliyeti
Bu bölüm Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde açılmaktadır. Uygun seçeneğinin işaretli
olması halinde açılmamaktadır.

Formda Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde Zaman, Alan, Derinlik, Mesafe, Teknik
Donanım, Av Aracı Sayısı ve Notlar alanından oluşan menü açılmaktadır.



Zaman Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Alan Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.
Derinlik Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.
Mesafe Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Teknik Donanım Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Av Aracı Sayısı Bu alanda formda Uygun, Uygun Değil seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o
seçilecektir.
Notlar Bu alanda formda Var, Yok seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.

Aykırılığa konu faaliyetin birden fazla olması halinde, ilk faaliyete ilişkin bilgi girişi
tamamlandıktan sonra Kaydet tuşuna basıldığında bu aykırılık tablonun altına eklenmiş olacaktır.
Diğer aykırılıklar da aynı şekilde eklenecektir.

İhlaller
Bu bölüm Yapılan İhlal, Ceza Maddesi, Para Cezası Miktarı, Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Av
Aracının Adı, Ürün Adı, Miktar, İPCK Makbuz No alanlarından oluşmaktadır.

Yapılan İhlal
Bu alanda formda işaretlenmiş olan ihlal seçilecektir. Bu seçim yapıldığında İhlal Kodu ve
yaptırımın Kanunun 36 ncı maddesindeki karşılığı olan bend numarası otomatik olarak gelecektir.
Para Cezası Miktarı
Bu alana formda yer alan para cezası miktarının girişi yapılacaktır.

(Mülkiyeti Kamuya Geçirilen) Av Aracının Adı / Miktarı
Bu alana formda yer alan av aracının listeden seçimi yapılacaktır. Listeden seçimi yapılan av aracı
>> işareti tıklandığında, alt bölümdeki Seçili Av Araçları listesine aktarılmaktadır. Av aracının
birden fazla olması halinde aynı işlem tekrarlanacaktır. Seçili Av Araçları listesine aktarılan av
aracının bu listeden çıkarılmak istenmesi halinde << işareti tıklanacaktır.

(Mülkiyeti Kamuya Geçirilen) Ürün Adı
Bu alana formda yer alan ürünün listeden seçimi yapılacaktır. Miktarı ise Miktar alanına
yazılacaktır. Daha sonra >>iişareti tıklandığında, ürün adı ve miktarı bilgisi, alt bölümdeki Seçili
Ürün ve Miktarı listesine aktarılmaktadır. Ürünün birden fazla olması halinde aynı işlem
tekrarlanacaktır. Seçili Ürün ve Miktarı listesine aktarılan ürünün bu listeden çıkarılmak istenmesi
halinde << işareti tıklanacaktır.
İPCK Makbuz No
Bu alana formda yer alması halinde İdari Para Cezası Kararı makbuz numarasının girişi
yapılacaktır.
II-Balıkçı Kontrol seçeneği seçildiğinde gelen bölümler:



Denetim alanı olarak Balıkçı seçeneği seçildiğinde, Balıkçı, Av Aracı, Ürün ve Avcılık Faaliyeti
başlığını taşıyan bölümler gelmektedir. Bu bölümlerde herhangi birinde aykırılıkla ilgili işaretleme
yapılması halinde ayrıca İhlal bölümü açılmaktadır. Söz konusu bölümlerle ilgili açıklamalar Deniz,
İçsu ve Diğer bölümlerine ilişkin açıklamalarda yer almaktadır.

III-Barınak/Liman, Karaya Çıkış Noktası seçeneği seçildiğinde gelen bölümler

Denetim alanı olarak Barınak/Liman, Karaya Çıkış Noktası seçeneği seçildiğinde, Gemi, Balıkçı,
Av Aracı ve Ürün başlığını taşıyan bölümler gelmektedir. Bu bölümlerde herhangi birinde
aykırılıkla ilgili işaretleme yapılması halinde ayrıca İhlal bölümü açılmaktadır. Söz konusu
bölümlerle ilgili açıklamalar Deniz, İçsu ve Diğer bölümlerine ilişkin açıklamalarda yer almaktadır.

IV- İşleme Değerlendirme Tesisi, Perakende Satış yeri, Nakil Vasıtası, Balık Hali seçeneği
seçildiğinde gelen bölümler

Denetim alanı olarak İşleme Değerlendirme Tesisi, Perakende Satış yeri, Nakil Vasıtası, Balık Hali
seçeneği seçildiğinde, sadece Ürün başlığını taşıyan bölüm gelmektedir. Bu bölümlerde herhangi
birinde aykırılıkla ilgili işaretleme yapılması halinde ayrıca İhlal bölümü açılmaktadır. Ürün
bölümüne ilişkin açıklamalar Deniz, İçsu ve Diğer bölümlerine ilişkin açıklamalarda yer
almaktadır.

V-Yetiştiricilik Tesisi seçeneği seçildiğinde gelen bölümler

Denetim alanı olarak Yetiştiricilik Tesisi seçeneği seçildiğinde, sadece Y.tesis başlığını taşıyan
bölüm gelmektedir. Bu bölümde herhangi birinde aykırılıkla ilgili işaretleme yapılması halinde
ayrıca İhlal bölümü açılmaktadır.
Bu bölüm Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde açılmaktadır. Uygun seçeneğinin işaretli
olması halinde açılmamaktadır.

Formda Uygun Değil seçeneğinin işaretli olması halinde Aykırılığın Tespiti Halinde İdari İşlem ve
Notlar alanından oluşan menü açılmaktadır.

Aykırılığın Tespiti Halinde İdari İşlem Bu alanda formda işaretli olan seçenek işaretlenecektir.
Notlar Bu alanda formda Var, Yok seçeneklerinden hangisi işaretlenmişse, o seçilecektir.



SU ÜRÜNLERİ KONTROL GÖREVLİLERİNİN TANIMLANMASI

Kontrol görevlilerinin tanımlanmaları TANIMLAR bölümü

içinde yer Kontrol Görevlisi Tanımlama kısmından yapılacaktır.

Bu kısım tıklandığnda aşağıdaki ekran gelecektir.

Kontrol Görevlisi İşlemleri ekranında,

kontrol görevlisinin numarası yazılıp, Ara

dendiğinde, kimlik bilgileri sistem tarafından

MERNİS’ten getirilecektir.

Kontrol Görevlisi No alanına, kayıt

bittiğinde sistem tarafından otomatik olarak

numara verilecektir. Numaralar Gıda Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı personelinde “G” ile Sahil Güvenlik Komutanlığında “S” ile

Jandarmada “J” ile diğer seçeneğinde “D” ile başlatılmaktadır.

Unvanı kısmında İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü seçenekleri seçildiğinde bu

unvan sahiplerinin meslek bilgilerinin tespitine yönelik (mühendis veteriner hekim, biyolog)

Branşı kutusu açılacaktır. Branşı kutusu

Mühendis unvanının seçilmesi halinde, (ziraat,

su ürünleri, balıkçılık teknolojisi vb)

mühendislik disiplinlerinin seçimine yönelik

olacaktır. Teknisyen ve tekniker unvanlarının

seçilmesi halinde Branşı kutusunda (ziraat,

çevre sağlık, diğer) seçenekleri yer alacaktır.

Bilgi girişi tamamlanıp Kaydet butonuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanıp, Kontrol

Görevlisi No alanına sistem tarafından üretilen numara gelecektir.



Su Ürünleri Kontrol Görevlisi Kimlik Belgelerinin Yazdırılması

Su Ürünleri Kanunu Bakanlık teşkilatında kontrol görevini yapacakları “su ürünlerinin, deniz
ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel” olarak sınırlandırmıştır. Su
Ürünleri Yönetmeliği ise “Bu amaçla görevlendirilenler için” kimlik kartı düzenlenmesini
öngörmektedir.
Yazdırma işlemi ruhsat tezkeresi ve amatör balıkçı belgelerindeki yazdırma işlemlerine
benzer şekilde yapılacaktır. Öncelikle sistemde tanımlanmış, kimlik belgesi yazdırılacak
kontrol görevlisi ekle tuşuna basılarak yazdırma listesine eklenecektir.

Listeyi yazdır tuşuna basıldığında Onaylayan
ekranı gelecektir. Ara tuşuna basılarak daha
önce belirlenmiş olan onaylayan listesinden
gerekli seçim yapılacaktır.

Onaylayan seçimi sonrası
Tamam dendiğinde seçilmiş
görevlilere ait kimlik belgeleri,
yazıcıya gönderilmiş olacaktır.

Yazıcıya gönderim sonrası gelen Yazdır
ekranındaki Yazdır komutu verildiğinde, kimlik
belgeleri yazıcıya yerleştirilmiş olan basılı
belgelere yazdırılmış olacaktır.



ONAYLAYAN TANIMLAMA

SUBİS üzerinden yapılacak ruhsat ve belge yazım işi için,
onaylayacak olan kişilerin belge yazımı sırasında belirlenmesi mümkünse
de, yazım işleminin hızlı olması ve yazılacak isimlerde hata olmasının
önlenmesi için, onaylamaya yetkili olanların tanımlanması faydalı olacaktır.

Onaylayacak yetkililerin tanımlanması, TANIMLAMALAR bölümü
içindeki Onaylayan Tanımla kısmından yapılabilmektedir.

Onaylayan Tanımla kısmı
açıldığında ONAYLAYAN BİLGİLERİ

TANIMLAMA ekranı gelmektedir. Bu
ekranda bulunan Onaylayanın Adı,
Soyadı, Unvanı bilgileri kısımları
doldurulup Kaydet dendiğinde bilgi
girişi yapılan yetkili kişinin kaydı
tamamlanmış olmaktadır.

Bu işlem Onaylamaya yetkili her kişi için aynı şekilde yapılarak, kaydetme işlemi
tamamlanacaktır.

Kaydedilen kişilerin silinmesi veya
bilgilerinde değişiklik yapılması işlemleri de
bu kısımdan yapılabilmektedir.
Silme işlemi; öncelikle kayıtlı kişinin Seç
kısmından seçilmesi, daha sonra Sil tuşuna
basılarak silinmesi ile yapılabilmektedir.
Bilgilerde değişiklik yapılması; kayıtlı kişinin
Seç kısmından seçilmesi, daha sonra ekranda
yeni bilgi girişi yapılıp Güncelle tuşuna
basılması ile yapılabilmektedir.


