
SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ 

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi Nedir? (1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 3. Maddesi) 

> Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi, su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak maksadıyla ihdas olunmuş olup, 

ticari olarak su ürünleri avcılığı yapmak isteyenlerin almak zorunda olduğu belgedir. 

Kimler Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi almak zorundadır? (1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 3. Maddesi) 

> 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 

almak zorundadırlar. 

> Su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel kişiler, gerek kendileri ve gerekse istihsalde 

kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla yükümlüdürler. Ancak gemide toplam çalışanların 

%20 sini geçmemek üzere, 16-18 yaş arasındaki balıkçı yardımcıları ruhsat almaksızın çalıştırılabilir. (Su 

Ürünleri Yönetmeliği 4. Maddesi) 

> Ticari amaç dışı veya sportif amaçlı, yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri avcılığı 
yapmak isteyen Türk Vatandaşları ve yabancılar ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir. Bunların 

avlanma usul ve esasları ile ilgili hususlar tebliğle düzenlenmektedir. 

Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi düzenleme yetkisi? (1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 3. Maddesi) 

> Ruhsat tezkereleri yazılı müracaat üzerine valiliklerce (İl Müdürlüklerince) ilgili dairelerin mütalaası 

alınmak suretiyle verilir.



 

 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunun 3. Maddesinde yer alan diğer hususlar: 
 

> Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir. 

> Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müstahsiller, 
ruhsat tezkerelerini mahalli orman ve Devlet Su İşleri Teşkilatına önceden vize ettirmeye mecburdurlar. 

> Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait esaslar bir 

yönetmelikle tespit olunur. Bu maddedeki tezkereler (hiçbir harç ve resim alınmaksızın) verilir. 

> Denizde can ve mal koruma hakkındaki 4922 sayılı Kanun ile buna bağlı tüzük ve yönetmelik hükümleri 

saklıdır. 

Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin Geri Alınması ve İptali? (Su Ürünleri Yönetmeliğin 41. Maddesi) 

> Kanunun 23 üncü maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrası ve 24 üncü maddesinin (b) fıkrasına 

istinaden getirilen düzenlemelere aykırı olarak su ürünleri istihsalinde bulunan gemiler ile gerçek kişilerin 

ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile 

geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği 

tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder. 

> Geri alınma işlemi uygulanacak ruhsat tezkerelerinin, suçun tespitinden itibaren altı ay içinde 

düzenlendiği il müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Bu süre içinde teslim edilmeyen ruhsat 

tezkerelerinin geri alınması, vize işlemi veya herhangi bir nedenle il müdürlüğüne başvurulduğunda 

yerine getirilir. 

> İptal durumuna geldiği anlaşılan ruhsat tezkerelerinin iptal işlemi, düzenleyen İl Müdürlüğünce yapılır, 

ilgililere yazıyla bildirilir. 

Yeni Ruhsat Tezkeresi Düzenlenmesinin Durdurulması 

> Su Ürünleri Yönetmeliği 4. Maddesinde “Ruhsat tezkeresi verilmesi işlemi, su ürünleri avcılığının 

sürdürülebilirliğinin sağlanması ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla Bakanlıkça 

durdurulabilir.” hükmü yer almakta olup, bu çerçevede 29 Mart 2002 tarihinden sonra 

Bakanlığımızca denizlerimizde avcılık yapmak üzere balıkçı gemilerine yeni ruhsat tezkeresi 

verilmemektedir.  



 

 

Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi 
 

> Su Ürünleri istihsalinde bulunmak isteyen 18 yaşını bitirmiş ve Türk vatandaşı olan gerçek kişiler, 1380 
Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 5. Maddesinde, 
belirtilen nüfus cüzdanlarının bir örneğini, dalgıç ve balık adamların ise ayrıca dalgıç ve balıkadam 
belgesi vermeye yetkili kuruluşlardan aldıkları belgeler ile bulundukları yerin en büyük mülki amirine 

dilekçe ile başvurulur. 

> Kaymakamlığa verilen dilekçeler valiliğe gönderilir. Dilekçeler Valilik kanalıyla il müdürlüğüne intikal 

ettirir. İl müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise 

Ruhsat Tezkeresi verilir. 

> Gerçek Kişiler İçin verilen Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinin geçerlilik süresi Su Ürünleri Yönetmeliğinin 
4.maddesinde belirtildiği üzere 5 yıldır. 

> (Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) 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. 

> Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir.



 

 

Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi 

> Su Ürünleri istihsalinde bulunan gemi sahip ve donatanlarının müracaatları üzerine 1380 Sayılı Su 

Ürünleri Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 5. Maddesi ve 13. 
Maddesinde belirtilen şartları taşıyan balıkçı gemilerine ait Ruhsat Tezkerelerinin vize işlemleri 

yapılmaktadır. 

> Su Ürünleri istihsalinde bulunan gemi sahip ve donatanları vize işlemi yaptırabilmeleri için Su Ürünleri 

Yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen Denize Elverişlilik Belgesi ve Tonilato Belgesini ibraz 

etmeleri zorunludur. 

> Gemi sahip ve donatanları Denize Elverişlilik Belgesi veya Tonilato Belgesi, nüfus cüzdan örneği ve su 
ürünleri istihsali yaptıklarını gösterir belge ile birlikte gemi limanının bağlı bulunduğu yerin en büyük 

mülki amirine dilekçe ile müracaatta bulunurlar. 

> Kaymakamlığa verilen dilekçeler valiliğe gönderilir. Valilik dilekçeleri il müdürlüğüne intikal ettirir. İl 

müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise Ruhsat 

Tezkeresi verilir. 

> (Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) 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. 

> (Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) 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. 

> Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. 

> Gemiler için verilen Ruhsat Tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak görülebilecek bir şekilde 

gemiye yazılması zorunludur. Bu plakanın şekil ve özellikleri Bakanlıkça belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tüzel Kişiler İçin Ruhsat Tezkeresi 

 
> 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3. maddesi gereğince, su ürünleri istihsalinde bulunmak isteyen 

tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına merkez veya şubelerin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine 

dilekçe ile başvuruda bulunur. 

> Kaymakamlığa verilen dilekçeler valiliğe gönderilir. Dilekçeler Valilik kanalıyla il müdürlüğüne intikal 

ettirir. İl müdürlüğü ilgili dairelerin görüşlerini de alarak gerekli incelemeleri yapar, sonuç olumlu ise 

Ruhsat Tezkeresi verilir. Ruhsat Tezkereleri, İl Müdürlüğünce “Ruhsat Kayıt Defteri’ne kayıt edilir. 

> (Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) 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. 

> (Ek fıkra:RG-2/1/2017-29936) 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. 

> Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat tezkereleri iptal edilir. 

> Ortaklarının tamamı Türk vatandaşı olmayan tüzel kişiler Ruhsat Tezkeresi alamazlar. Ancak, Yabancı 
Sermaye Mevzuatına uygun olarak kurulmuş tüzel kişiliklere, projeleri ve teknik yeterlilikleri Bakanlıkça 
onaylanmak kaydı ile Ruhsat Tezkeresi verilebilir. 

AMATÖR BALIKÇILIK BELGESİ 

> 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3.Maddesi’ne göre ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak 
olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsali edecek Türk Vatandaşlarının ruhsat tezkeresi 
alma zorunluluğu bulunmamakla birlikte ancak bu kişilere müracaat etmeleri halinde, veriliş tarihinden 
itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi 
düzenlenebilmektedir. 

> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık 
yapabilirler. 


