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Yardımcı Gemi

Denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan ana geminin

avladığı veya yetiştiricilik tesislerinin ürettiği ürünlerin naklinde veya

lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gemilere, ana gemiye

veya yetiştiricilik tesisine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere yardımcı

gemi ruhsat tezkeresi düzenlenebilir.

- Bu gemiler, doğrudan su ürünleri avcılığında bulunamaz,

- Bağlı olduğu yetiştiricilik tesislerine ait ürünlerin naklinde veya bu

tesislerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması dışında kullanılamaz.

- Ayrıca bu gemilerin üzerinde, bom direği, power-bloc, matafora, ırgat

gibi avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman bulundurulamaz.
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Yardımcı Gemi İstatistiki Bilgileri

Halen Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) bir ana gemiye bağlı olarak

düzenlenmiş ve yardımcı gemi ruhsat tezkeresi aktif olan toplam 84 adet

gemi bulunmaktadır.

• Yetiştiricilik tesislerine bağlı olarak çalışacak yardımcı gemiler için

SUBİS sistemi uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır.

• Yetiştiricilik yardımcı gemileri için şu anda manuel olarak ruhsat

tezkeresi düzenlenmiş 2 adet gemi (İzmir İl Müdürlüğünce)

bulunmaktadır.

• SUBİS te yazılımı tamamlanan yetiştiricilik yardımcı gemi sistemi

12.05.2017 itibari ile sisteme yüklenmiştir. Ancak, yazılımdan

kaynaklanan bazı sorunlar olduğundan sistem üzerinde çalışmalar

devam etmektedir.
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Yardımcı Gemi İstatistiki Bilgileri
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GİRESUN 3 İZMİR 3 BALIKESİR 5 ANTALYA 3

KASTAMONU 1 MUĞLA 4 ÇANAKKALE 1 HATAY 1

KOCAELİ 1 BURSA 0

ORDU 5 İSTANBUL 9

RİZE 7 TEKİRDAĞ 2

SAKARYA 1

SAMSUN 8

SİNOP 5

TRABZON 24

ZONGULDAK 1

Toplam
56 7 17 4 84

4



Yardımcı Gemi İstatistiki Bilgileri

MARMARA BÖLGESİ

KARADENİZ BÖLGESİ

AKDENİZ BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ
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Yardımcı Gemi Ruhsat Tezkeresi Düzenlenme 

İşlemleri

Denizlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan

bir ana gemiye bağlı olarak faaliyet gösterecek yardımcı

gemiye ruhsat tezkeresi düzenlenebilmesi için aşağıdaki

şartlar aranır.

Bağlı olarak çalışacağı ana gemi 12 m ve üzeri tam boy

uzunluğa sahip olmalıdır.

Bir ana geminin en fazla 2 adet yardımcı gemisi olabilir.

Ana geminin tam boy uzunluğu, yardımcı geminin tam boyu

uzunluğundan fazla olmalıdır.

Yardımcı geminin bağlama limanının, ana geminin bağlama

limanının bulunduğu il sınırları içerisindeki liman

başkanlıklarından birisi olma zorunluluğu bulunmaktadır

Yardımcı geminin Tonilato Belgesi ile Gemi Sicil

Tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi’nde gemi

cinsi Balıkçılık Yardımcı Gemisi olmalıdır.
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İlk defa «Balıkçılık Yardımcı Gemisi» cinsine

girecek gemiler için «uygunluk yazısı»

düzenlenme işlemi;

• Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 12.10.2015

tarihli ve 35052247-120.04/E.67311 sayılı yazısı ile ilgili

liman başkanlıklarını “Bundan sonra ilk defa balık nakliye

gemisi cinsinde kaydolmak isteyen teknelere ilişkin

işlemlerin yapılabilmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık İl

Müdürlüğünden; aktivite tipi denizde faaliyet gösteren

yardımcı gemi su ürünleri ruhsat tezkeresi

alabileceğine dair yazı alınması ve liman başkanlıklarına

ibrazı gerekmektedir.” şeklinde talimatlandırmıştır.
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Uygunluk Yazısı Verilme İşlemi

• Gemi cinsini ilk defa Balıkçılık Yardımcı Gemisi olarak kayıt ettirmek isteyen

gemi sahibine, talep edilen yazının verilebilmesi için gemi sahibi bir dilekçe

ile geminin bağlama limanının bulunduğu il müdürlüğüne aşağıdaki

belgelerle müracaat eder.

• Müracaat sırasında;

• 1- Balıkçı gemisi sahibi ile yardımcı gemi sahibinin birlikte çalışmak istediklerine

dair yazılı beyanları ile birlikte aşağıda yer alan slaytta bir örneği verilen

Taahhütname,

• 2- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarında gemi cinsi; balık

nakliye gemisi, canlı su ürünleri nakliye gemisi, servis motoru, özel tekne vb. olan

gemilerden;

• a) Denizlerde yardımcı gemi olarak faaliyet gösterecekler için; ilgili liman

başkanlığınca düzenlenmiş geçerli Tonilato Belgesi ile birlikte Gemi Sicil

Tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi,

• b) İç sularda yardımcı gemi olarak faaliyet gösterecekler için; liman

başkanlıklarından, liman başkanlığının olmadığı yerlerde ise Ulaştırma Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığınca yetki verilen belediyelerce düzenlenmiş gemiye ait

Tonilato Belgesi ve Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi,

• 3- Yeni inşa edilen ve henüz gemi cinsi belgelendirilmemiş gemilerden; ilgili liman

başkanlığınca düzenlenmiş Klas Mektubu veya Gemi veya Su Aracı İnşa veya

Tadilat Takip Raporu istenir. 8



Taahhütname Örneği

TAAHHÜTNAME

Sahipleri olduğumuz; ……………… ruhsat kod numaralı balık avlama
gemisine / ……………………….…isimli yetiştiricilik tesisine ( belge no ……… )
bağlı olarak ………………………….. isimli yardımcı gemi ile “Balıkçılık Yardımcı
Gemilerinin Ruhsat Tezkeresi İşlemlerine İlişkin Genelge” kapsamında faaliyette
bulunmak üzere birlikte çalışmak istiyoruz. Faaliyetimiz sırasında “Ticari Amaçlı Su
Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi” hakkındaki 4/1 Tebliğin, 47 nci maddesinin 6
ıncı fıkrasında yer alan “Yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmiş
balıkçı gemileri avcılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemilerde bom direği, power-
bloc, matafora, ırgat gibi avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman bulunamaz"
hükümlerine aykırı fiil ve harekette bulunmayacağımızı / yetiştiricilik tesisinde
faaliyet gösteren yardımcı gemimizi yetiştiricilik tesisine ait ürünlerin naklinde
veya tesisin lojistik ihtiyaçlarının karşılanması dışında kullanmayacağımızı, aksinin
tespiti veya Balıkçılık Yardımcı Gemilerinin Ruhsat Tezkeresi İşlemlerine İlişkin
Genelge hükümlerine aykırılığın tespiti halinde yardımcı gemiye ait ruhsat
tezkeresinin iptalini kabul edeceğimizi ve bu konuda bir hak iddia etmeyeceğimizi
taahhüt ederiz. ….../…./20..
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Uygunluk Yazısı Verilme İşlemi

 Yukarıdaki slaytta belirtilen belgelerin balıkçı gemisi

sahibi tarafından İl Müdürlüğüne sunulması ve İl

Müdürlüğünüzce söz konusu balıkçı gemisinin İliniz

kayıtlarında geçerli ruhsat tezkeresine sahip olması ve

Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine

aykırılıktan ruhsat tezkeresi iptalini gerektirecek bir

durum bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

 Müracaatın il müdürlüğünce incelenmesini müteakip,

aşağıdaki slaytta belirtilen uygunluk yazısı verilir.
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Uygunluk Yazısı Örneği

Sayın ………………

Sahibi/sahipleri bulunduğunuz ……….. isimli
gemiye, yardımcı gemi ruhsat tezkeresi
düzenlenebilmesi için liman başkanlığından gemi
cinsinin “Balıkçılık Yardımcı Gemisi” olarak belirtildiği
belgeler ile (Tonilato Belgesi, Gemi Sicil Tasdiknamesi
veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi) İl
Müdürlüğümüze müracaat etmeniz ve Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Balıkçılık Yardımcı
Gemilerinin Ruhsat Tezkeresi İşlemlerine İlişkin
Genelge’ sinde belirtilen şartları sağlamanız halinde
yardımcı gemi ruhsat tezkeresi düzenlenebilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.
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Yardımcı Gemi Ruhsat Tezkeresi

İlgili liman Başkanlığında cins değişikliğinin yapılması

«Balıkçılık Yardımcı Gemisi» akabinde, Bakanlık yetkisi

alındıktan sonra İl Müdürlüğünüzce SUBİS üzerinden

yardımcı gemi ruhsat tezkeresi düzenlenmektedir.

Ancak, yeni sezonda yardımcı gemi ruhsat tezkeresi

geçerlilik süresi konusu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Yardımcı gemi ruhsat tezkerelerinin aktarma veya

askıya alma işlemi söz konusu değildir.
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TEŞEKKÜRLER
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