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Mevzuat

• 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu (3. Madde )

• «Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak maksadıyla
(Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ihdas olunmuştur.

• Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve
tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına ruhsat tezkeresi almak
zorundadırlar.

• Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için bunların
sahip veya donatanları da, ayrıca ruhsat tezkeresi
almakla mükelleftirler.»

• ……
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Mevzuat

• Su Ürünleri Yönetmeliği,

• İl Müdürlükleri ve balıkçılardan gelen talep üzerine,

02 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 29936 sayılı Resmi

Gazete 'de Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4‘üncü

maddesinde değişiklik yapılmıştır.
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Mevzuat

• Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü

fıkrasından sonra gelmek üzere yeni fıkralar eklenmiş ve

mevcut beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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Su Ürünleri Yönetmeliğinin değişikliğe 

uğramadan önceki 4.maddesi 4.fıkrası

• «Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat

tezkerelerinin süresi iki yıl, gerçek kişiler için düzenlenen

ruhsat tezkerelerinin süresi ise beş yıldır. Bu süre ilgililerin

müracaatı üzerine, ortak ise ortak olduğu su ürünleri

kooperatif veya birliğinden, ortak değil ise kendilerine en

yakın su ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları

içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin

bulunmaması durumunda, il veya ilçe müdürlüklerinden su

ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge getirmeleri

kaydıyla verildiği valilikçe vize edilerek tüzel kişiler ve

balıkçı gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer

yıllık sürelerle uzatılır.»
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Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Sonrası 

Eklenen Maddeler

• «Süresi biten ruhsat tezkerelerinin vize veya
yenileme işlemleri; ilgililerin müracaatı üzerine, ortak
ise ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya birliğinden,
ortak değil ise kendilerine en yakın su ürünleri kooperatif
veya birliğinden, il sınırları içerisinde su ürünleri
kooperatif veya birliğinin bulunmaması durumunda, il
veya ilçe müdürlüklerinden su ürünleri istihsali
yaptıklarını gösterir belge getirmeleri kaydıyla
Bakanlıkça yetkilendirilmiş il/ilçe müdürlüklerince
denizlerde faaliyet gösterecek tüzel kişiler ve balıkçı
gemileri için ikişer, denizlerde ve iç sularda su
ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek kişiler için
beşer yıllık sürelerle uzatılır.” maddesi eklenmiştir.
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Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Sonrası 

Eklenen Maddeler

• «Denizlerde avcılık yolu ile istihsalde bulunacak tüzel

kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen ruhsat

tezkerelerinin süresi iki yıldır. İç sularda su ürünleri

istihsalinde kullanılacak balıkçı gemileri ve iç sularda

su ürünleri istihsali yapacak tüzel kişilere verilecek

ruhsat tezkerelerinin süresi ise istihsal yapılacak

kaynağın kiralama süresi kadar olup, sadece o

istihsal sahası için geçerlidir. Denizlerde ve iç sularda

gerçek kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin

süresi ise beş yıldır.
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Genelge

• Yapılan yönetmelik değişikliğine istinaden, 17.02.2017
tarih ve E.257065 sayılı genelge kapsamında tüm il
müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

• Bu genelge kapsamında; Su ürünleri ruhsat tezkeresi
sahipleri veya bunların yasal temsilcileri ruhsat
tezkerelerinin vize, yenileme ve uzatma işlemleri için,

 Düzenleyen il müdürlüğüne,

 Bu il müdürlüğüne bağlı yetkilendirilmiş ilçe
müdürlüklerine ,

 Ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğü dışında
yetkilendirilmiş başka bir il müdürlüğüne
başvurabilirler.
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Başvurunun Ruhsat Tezkeresinin Düzenlendiği İl Müdürlüğüne Yapılması

Müracaat

Evrak bazında kontrol 

yapılır. (Liman evrakları, 

fotoğraf, makbuz… vb.)

İl Müd.’de bulunan dosyasında ve SUBİS’de

gerekli kontrollerin yapılması ( cezalar vb.)

Kontrolün «Olumlu»

olması halinde 

Kontrolün 

«Olumsuz» olması 

halinde 

SUBİS ‘den 

-Balıkçı gemileri ve Tüzel kişiler 

için 2(iki) yıl,

- Gerçek kişiler için 5 (beş) yıl 

süreyle yenilenir. 

Talep reddedilerek, 

müracaat sahibine sebebi 

bildirilir.

10



Ruhsat Tezkeresi Düzenleme İşlemleri
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Başvurunun Ruhsat Tezkeresinin Düzenlendiği İl Müdürlüğünden Başka Bir İl 

Müdürlüğüne Yapılması Durumunda Başvuru Yapılan İl Müdürlüğünce:

Başvuru yapılan İl Müdürlüğü evrak bazında ve SUBİS 

üzerinde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra herhangi bir 

olumsuzluk yok ise

SUBİS de yer alan «Ruhsat Tezkeresi Onay 

İşlemleri» Menüsünden işlem yapılacak ruhsat 

tezkeresine ilişkin işlem (Gemi Ruhsat Yenileme, 

Kişi Ruhsat Yenileme..vb) seçilir.

İşlem yapılacak ruhsat tezkeresine ilişkin 

bilgiler (Ruhsat kod numarası, ad-soyadı, 

gemi adı, T.C. No..vb) girilerek 

«Ara»butonuna tıklanır.

İşlem yapılacak ruhsata ilişkin bilgiler 

ekrana geldiğinde «Vize İçin Ekle» 

butonu tıklanarak talebin ruhsatın 

düzenlendiği il müdürlüğüne onaya 

gitmesi sağlanır. 
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Ruhsat Tezkeresinin Düzenlendiği İl Müdürlüğünden Başka Bir İl Müdürlüğüne 

Yapılan Başvuruya İlişkin Ruhsatın Düzenlendiği İl Müdürlüğünce:

Ruhsatın düzenlendiği İl Müdürlüğü «Ruhsat 

Tezkeresi Onay İşlemi» kısmından «Gemi 

Vize Onay Bekleyen Listesi» butonuna 

tıklar. Çıkan listede işlem yapılmak istenen 

balıkçı gemisi seçilir.

Ruhsatın düzenlendiği İl Sistem Sorumlusu 

sistem üzerinden gerekli kontrolleri yapar ve 

herhangi bir sorun yok ise «Onayla»

butonuna tıklar. Ve onayla butonuna 

tıklandıktan sonra  «tamam» tıklanır. 

Bu şekilde başvuru yapılan il 

müdürlüğüne işlem yapabilmesi (vize, 

yenileme, uzatma) için onay verilmiş 

olur. 
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Ruhsat Tezkeresinin Düzenlendiği İl Müdürlüğünden Başka Bir İl Müdürlüğüne 

Yapılan Başvuruya İlişkin Ruhsatın Düzenlendiği İl Müdürlüğünce:

Başvuru yapılan il müdürlüğü ruhsata ilişkin onayın 

verilip verilmediğini SUBİS den «Ruhsat Tezkeresi 

Onay İşlemi» kısmından «Gemi Vize Onay 

Bekleyen Listesi»  butonunu tıklayarak öğrenir ve 

işlem yapılacak  ruhsata ilişkin Sonuç kısmında 

«Vize verildi» uyarısı çıkar.

«Ruhsat Tezkeresi Onay İşlemi» kısmından 

«Gemi Ruhsat Yazdır»  butonunu tıklanarak işlem 

yapılacak ruhsatın bilgilerinden biri (Ruhsat 

Numarası, Gemi Adı, T.c No, Ad-Soyad..vs) 

girilerek ilgili ruhsat aranır. Sonra «Yazdır»

butonuna tıklanır.

Bundan sonra ruhsatı onaylayan kısmı için 

başvuru yapılan İl Müdürlüğü imzacıları 

seçilerek ruhsat yazdırılarak ilgilisine teslim 

edilir. 
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Ruhsat Tezkeresinin Düzenlendiği İlden Başka Bir İl Müdürlüğüne Başvuru 

Olduğu Durumda;

ÖRNEK: Ankara İl Müdürlüğüne bağlı bir gemi Antalya İl Müdürlüğünden ruhsat tezkeresi

vize başvuru talebinde bulunduğunda, başvurunun yapıldığı il müdürlüğünce «Ruhsat

Tezkeresi Onay İşlemleri» Menüsünden Gemi Ruhsat Yenileme İşlem butonu tıklanır.
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Antalya İl Müdürlüğü, Ankara İl Müdürlüğüne bağlı bir gemi ruhsat

tezkeresi vize başvuru talebinde; İl Sistem Sorumlusu plaka, isim, yada

donatan bilgilerinden işlem yapılacak balıkçı gemisinin bilgilerinden birini

girdiğinde ve Ara butonuna tıkladığında yukarıdaki ekran görüntüsü çıkıyor.

Gemiye ilişkin bazı bilgileri görebiliyor.(Yard. Gemi Bilgileri, Ceza Bilgileri, Gemi

Teknik Bilgiler vs.) Oradan da Vize İçin Ekle Butonuna tıklanır.



«Vize İçin Ekle» butonuna tıklandığında yukarıdaki ekran

görüntüsü gelir. Ve şu anda talep Ankara İl Sistem sorumlusuna düşer.
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Ankara İl Sistem Sorumlusu «Ruhsat Tezkeresi Onay İşlemi»

kısmından «Gemi Vize Onay Bekleyen Listesi» butonuna tıklar. Çıkan

listede işlem yapılmak istenen balıkçı gemisi seçilir.
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Daha sonra Ankara İl Sistem Sorumlusu sistem üzerinden

gerekli kontrolleri yapar ve herhangi bir sorun yok ise Onayla butonu

tıklar ve yukarıdaki ekran görüntüsü çıkar ve oradan tamam tıklanır.

Vize işlemi için Antalya İl Müdürlüğüne izin verir.
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Antalya İl Sistem sorumlusu işlem yapılacak geminin vize

işleminin Ankara İl Müdürlüğü tarafından izin verilip verilmediğine ilişkin

«Ruhsat Tezkeresi Onay İşlemi» kısmından «Gemi Vize Onay

Bekleyen Listesi» butonunu tıklar. Ve işlem yapılacak gemiye ilişkin

Sonuç kısmında «Vize verildi» uyarısı çıkar.
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«Ruhsat Tezkeresi Onay İşlemi» kısmından «Gemi Ruhsat Yazdır»

butonunu tıklanarak işlem yapılacak geminin bilgilerinden biri (Ruhsat

Numarası, Gemi Adı, Donatan..vs) girilerek gemi aranır. Ve yukarıdaki ekran

görüntüsü çıkar. Sonra tekrar Yazdır butonuna tıklanır.
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Yazdır kısmından sonra Onaylayan kısmı gelir ve Antalya İl

Müdürlüğü İl Sistem Sorumlusu Antalya İl Müdürlüğü Makam bilgilerini

girdikten sonra yukarıdaki ekran görüntüsü çıkar. Görüldüğü üzere

ruhsatın düzenlendiği yer olarak Ankara İli görünürken Onaylayan

kısmında Antalya İlindeki Makam bilgisi yer alır.
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İç Sularda; İstihsal Sahasını Sınırları İçerisinde Bulunduran İl Müdürlüklerinin 

Ruhsat Tezkeresi Düzenleme İşlemlerinde;

Subis ‘den « baraj ve göl işlemlerinden »

« TANIMLAMALAR » butonundan, kiralanan 

avlak sahalarına ilişkin bilgiler (kira başlangıç 

ve bitiş tarihi) girilerek;

Çıkan ekranda «ilin adı» butonundan işlem 

yapılacak il ismi yazılarak ara butonundan il 

sınırları içerisinde yer alan avlak sahaları 

listelenir.

Çıkan avlak sahalarından işlem yapılacak 

kiralanmış avlak sahası seçilerek kaleme

tıklanarak, söz konusu avlak sahasının kira 

başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgiler 

girilerek kaydet butonuna basılır. 27



İç sularda; İstihsal sahasını sınırları içerisinde bulunduran il 

müdürlükleri; SUBİS ‘de “Tanımlamalar”/“Baraj ve Göl İşlemleri”

butonundan, kiralanan avlak sahalarına ilişkin bilgileri (kira başlangıç 
ve bitiş tarihi) girilerek yapar. 
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Çıkan ekranda «ilin adı» butonundan işlem yapılacak il

ismi yazılarak ara butonundan il sınırları içerisinde yer alan avlak

sahaları listelenir.
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Çıkan avlak sahalarından işlem yapılacak kiralanmış

avlak sahası seçilerek kaleme tıklanarak yukarıdaki ekran

görüntüsü elde edilir ve söz konusu avlak sahasının kira

başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin bilgiler girilerek kaydet butonuna

basılır.
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Daha önceden Bakanlık Yetkisi alınarak ruhsat tezkeresi

düzenlenmesine izin verilen avlak sahasında faaliyet gösterecek

balıkçı gemilerine su ürünleri ruhsat tezkeresi düzenlenme işlemi,

SUBİS’den «Gemi kayıt» kısmında yer alan «Filoya Gemi Ekle»

butonundan girilerek Aktivite tipi «İç Sularda Faaliyet Gösteren

Gemi» seçilerek devam butonuna basılarak ruhsat düzenleme

işlemine geçilir. 31



Çıkan ekranda ruhsat tezkeresi düzenlenecek gemiye

ilişkin bilgiler eksiksiz olarak girildikten sonra ruhsat tezkeresi

düzenlenir.
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Kiralanmış işlem yapılacak avlak sahasına ilişkin kira

başlangıç ve bitiş tarihi girilmediği zaman, direk olarak ruhsat

tezkeresi düzenlenme işlemine geçildiği takdirde yukarıdaki

ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere sistem hata uyarısı

vermektedir.
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Sonuç olarak;

• Ruhsat tezkeresi işlemlerinde;

• Ruhsat tezkeresi numarası,

• Kişinin T.C. kimlik numarası,

• Gemi adı,

• Gemi sahibi,

• Kullanarak sistemde ikincil ruhsat tezkeresinin varlığının

kontrol edilmesinde yarar görülmektedir.
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Dinlediğiniz için teşekkürler

huseyin.dede@tarim.gov.tr

cagri.gul@tarim.gov.tr

hidayet.erez@tarim.gov.tr
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