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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/20)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; ülkem�z karasularında yayılım gösteren yabancı �st�lacı balon balıklarının

üzer�nde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmes�, ülke balıkçılığının
ve ekonom�s�n�n uğrayacağı zararın azaltılması, sucul b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n ve stokların korunması, kaynakların
sürdürüleb�l�r ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonom�ye kazandırılması amacıyla
balıkçılara ver�lecek desteklemeye �l�şk�n �ş ve �şlemlerle �lg�l� usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsama
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ; 3/5/2021-31/12/2023 tar�hler� arasında, Su Ürünler� B�lg� S�stem�ne (SUBİS)

kayıtlı, geçerl� ruhsat tezkeres�ne sah�p b�r balıkçı gem�s� �le su ürünler� avcılık faal�yet� yapan ve �st�lacı balon
balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spad�ceus, Lagocephalus suezens�s, Lagocephalus guenther�,
Tyler�us sp�nos�ss�mus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoero�des pachygaster, Torqu�gener flav�maculosus türler�n�n
Akden�z ve Ege Den�z�ne kıyısı olan �llerde avcılığını yapan balıkçılara ver�lecek destekleme ödemes�ne ve
destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonom�ye kazandırılmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 22/3/1971 tar�hl� ve 1380 sayılı Su Ürünler� Kanununa, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488

sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddes�ne ve 3/5/2021 tar�hl� ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe
konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmes� Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gem�ler�ne h�zmet vermek maksadı �le mend�reklerle korunmuş, yeterl�

havuz ve ger� saha �le barınacak gem�ler�n manevra yapab�lecekler� su alanı ve der�nl�ğe sah�p, yükleme, boşaltma,
bağlama rıhtımları �le suyu, elektr�ğ�, ağ kurutma sahası, satış yer�, �dare b�nası, ön soğutma ve çekek yer� bulunan,
büyüklüğüne ve sağladığı �mkanlara göre balıkçı l�manı, barınma yer� veya çekek yer� olarak adlandırılan kıyı
yapılarını,

c) Balıkçı gem�s�: Den�zlerde su ürünler� avcılığı yapmak �ç�n ruhsatlandırılan ve Su Ürünler� B�lg� S�stem�nde
(SUBİS) kayıtlı balıkçı gem�ler�n�,

ç) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spad�ceus, Lagocephalus suezens�s, Lagocephalus
guenther�, Tyler�us sp�nos�ss�mus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoero�des pachygaster, Torqu�gener flav�maculosus
türler�n�,

d) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünler� Genel Müdürlüğünü,
e) İl/�lçe müdürlükler�: Bakanlık �l/�lçe müdürlükler�n�,
f) Karar: 3/5/2021 tar�hl� ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının

Desteklemes� Hakkında Kararı,
g) Su Ürünler� B�lg� S�stem� (SUBİS): Bakanlık bünyes�nde kurulu bulunan su ürünler� ve balıkçı gem�ler�ne

�l�şk�n kayıtların tutulduğu, ver�ler�n toplandığı b�lg� s�stem�n�,
ğ) Tesl�m zamanı: Bakanlık �l müdürlükler� tarafından bel�rlenen, bu Tebl�ğ kapsamında destekleme ödemes�

yapılacak balon balıklarının tesl�m ed�leceğ� haftanın günler�n� ve saat aralığını,
h) Tesl�m noktası: Bakanlık �l müdürlükler� tarafından bel�rlenen, bu Tebl�ğ kapsamındak� balon balıklarının

destekleme ödemes� �ç�n tesl�m ed�leceğ� ve t�car� veya Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere tesl�m alınacağı yerler�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Balon Balığı Avcılığı Desteklemes�

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmes�ne �l�şk�n genel �ş ve �şlemlere yönel�k usul ve esaslar

aşağıdak� şek�lded�r:
a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türü

ve Ek-2’de yer alan Lagocephalus spad�ceus, Lagocephalus suezens�s, Lagocephalus guenther�, Tyler�us
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sp�nos�ss�mus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoero�des pachygaster, Torqu�gener flav�maculosus türler�d�r.
b) Balon balığının Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede kadar (500.000 adet

dah�l) her b�r aded� başına 5 Türk L�rası destekleme ödemes� yapılır.
c) Balon balığının Ek-2’de yer alan Lagocephalus spad�ceus, Lagocephalus suezens�s, Lagocephalus

guenther�, Tyler�us sp�nos�ss�mus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoero�des pachygaster, Torqu�gener flav�maculosus
türler�n�n 5.000.000 adede kadar (5.000.000 adet dah�l) her b�r aded� başına 50 Kuruş destekleme ödemes� yapılır.

ç) Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına a�t son �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar yapılır ancak
daha önces�nde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü �ç�n 500.000 adede (500.000 adet dah�l) ve Lagocephalus
spad�ceus, Lagocephalus suezens�s, Lagocephalus guenther�, Tyler�us sp�nos�ss�mus, Lagocephalus lagocephalus,
Sphoero�des pachygaster, Torqu�gener flav�maculosus balon balığı türler� �ç�n 5.000.000 adede (5.000.000 adet dah�l)
ulaşıldığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzer�nden alım durdurulur ve aynı gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğün
�nternet s�tes� üzer�nden �lan ed�l�r.

d) SUBİS üzer�nden ver� g�r�ş� durduğu andan �t�baren, tesl�m alınmış olsa b�le s�steme g�r�ş kaydı
yapılamayan balıklar �ç�n destekleme ödemes� yapılmaz.

e) Balon balığı alımları, bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren beş �ş günü sonra başlar.
f) Bakanlık destekleme alımları kapsamında her hang� b�r balon balığı türünün avcılığını veya alımını

durdurab�l�r ya da kısıtlama get�reb�l�r.
Müracaat ve �z�n belges�
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak �steyen gerçek veya tüzel k�ş�ler, Ek-3’te yer alan balon balığı

desteklemes� taahhütnames� �le �l/�lçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.
(2) Desteklemeden faydalanmak üzere başvuran balıkçılar Ek-4’te yer alan balon balığı karaya çıkarma

belges�n� alırlar.
(3) Gem�n�n b�rden fazla k�ş�ye veya tüzel k�ş�l�ğe a�t olması hal�nde, bu Tebl�ğ kapsamındak� �ş ve �şlemler�

yürütmek üzere gem� sah�pler�n�n tümü tarafından yetk�lend�r�len k�ş�ye a�t Ek-5’te yer alan muvafakatname veya
noter tasd�kl� yetk� belges� düzenlen�r.

Balon balığının avlanması
MADDE 7 – (1) Destekleme kapsamında avcılığına �z�n ver�len balon balıklarının avcılığı balıkçı gem�ler�nde

�nsan sağlığına r�sk oluşturmayacak koşullar altında ve 22/8/2020 tar�hl� ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
5/1 Numaralı T�car� Amaçlı Su Ürünler� Avcılığının Düzenlenmes� Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2020/20)’de yer alan
yükümlülük, sınırlama ve yasaklamalara uygun olarak yapılır.

(2) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gem�ler�nde �ht�yaç duyulacak koruyucu eld�ven, sızdırmaz poşet ve
benzer� malzemeler�n bulundurulması zorunludur.

(3) Balon balıkları sadece �l müdürlükler�nce bel�rlenen noktalardan karaya çıkartılır.
(4) Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılır ve bertaraf �şlemler�

sadece �l/�lçe müdürlükler� aracılığıyla gerçekleşt�r�l�r.
(5) Balıkçılar, avladıkları balon balıklarını karaya çıkartıp tesl�m ed�nceye kadar geçen süre �çer�s�nde, d�ğer

balıklarla ya da d�ğer balıkların temas ett�ğ� araç/gereçlerle temas etmemeler� ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda
taşınmaları konusunda gerekl� önlemler� almakla yükümlüdür.

(6) Balıkçılar avladıkları balon balıklarını, �l müdürlükler�nce bel�rlenen ve �lan ed�len tesl�m noktalarına Ek-
6’da yer alan balon balığı tesl�m-tesellüm tutanağı �le tesl�m eder, tutanak b�r nüshası balıkçıda b�r nüshası �l/�lçe
müdürlüğünde kalmak üzere �k� nüsha olarak düzenlen�r.

(7) Avlanan balon balıkları �l müdürlüğü tarafından bel�rlenen yerler dışında başka yerlere tesl�m ed�lemez,
gıda/yem ve türevler� olarak kullanılamaz, t�car� olarak alım-satımı yapılamaz.

Balon balığı avcılığı desteklemes�nde �l/�lçe müdürlükler�nce yürütülecek �ş ve �şlemler
MADDE 8 – (1) İl müdürlükler� bu Tebl�ğ�n yayımlanmasını müteak�p beş gün �çer�s�nde;
a) Desteklemeye esas balon balığı tesl�m� yapılacak noktaları bel�rler ve �lan eder. Bel�rlenen noktalar

dışındak� herhang� b�r yerde balon balığı tesl�m alınamaz.
b) Balon balığı tesl�m alım günler�n� ve saat aralığını bel�rler. Bel�rlenen tesl�m yer� ve zamanını �l

müdürlüğünün ve Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nden duyurulmasını sağlar.
c) Bel�rlenen tesl�m noktalarında balon balıklarının bertaraf ed�lene kadar muhafaza ed�leb�leceğ� ve sadece bu

balıkların konacağı yeterl� m�ktarda sızdırmaz özell�ktek� depolama malzemes�n� tem�n eder.
ç) Balon balığının bertaraf �şlem�n� 9 uncu maddede bel�rt�len yöntemler� kullanarak yapar, yaptırır.
(2) İl/�lçe müdürlükler�, balon balığı desteklemes�nden faydalanmak �steyen balıkçıların Ek-3’te yer alan balon

balığı desteklemes� taahhütnames� �le başvurularını alır ve bu belgeler� muhafaza eder.
(3) İl müdürlüğü tarafından bel�rlenen tesl�m yerler� ve tesl�m zamanlarında, balon balığı tesp�t� ve sayımı

yapılarak, Ek-6’da yer alan balon balığı tesl�m-tesellüm tutanağı �le tutanağa saat b�lg�s� yazılıp, sıra numarası
ver�lerek balıkçıdan tesl�m alınır.

(4) Balon balığı tesl�m-tesellüm tutanağı, b�r� su ürünler� mühend�s�, balıkçılık teknoloj�s� mühend�s�, z�raat
mühend�s� (su ürünler� ve zootekn� bölümü), veter�ner hek�m veya b�yolog olmak üzere en az �k� �l/�lçe müdürlüğü
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personel� ve tesl�m eden balıkçı gem�s� sah�b� veya yetk�l�s� �mzasıyla, b�r nüshası balıkçıda b�r nüshası da �l/�lçe
müdürlüğünde kalmak üzere �k� nüsha olarak düzenlen�r.

(5) İl/�lçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan tesl�m alınan balon balıklarının Ek-6’da yer alan balon balığı
tesl�m-tesellüm tutanağındak� b�lg�ler doğrultusunda 24 saat �çer�s�nde SUBİS’e ver� g�r�şler� yapılır.

(6) Balon balığı SUBİS ver� g�r�şler�nde; Ek-6’da yer alan balon balığı tesl�m-tesellüm tutanağındak� tar�h,
saat ve sıra numarası d�kkate alınarak tutanaklardak� öncel�k sırasına göre SUBİS’e ver� kaydı yapılır.

(7) Balon balığı alımının SUBİS üzer�nden durdurulmasını müteak�p y�ne SUBİS üzer�nden s�steme g�r�len
b�lg�ler esas alınarak Ek-7’de yer alan balon balığı avcılığı desteklemes� balıkçı detayındak� İcmal-1’ler oluşturulur.
İcmal-1’ler balon balığı alımının SUBİS üzer�nden durdurulmasını tak�p eden �k�nc� �ş günü, �l/�lçe müdürlüğü �lan
panosunda beş gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve �nd�rme �şlem� en az �k� �l/�lçe müdürlüğü personel�
tarafından tutanağa bağlanır.

(8) İcmal-1’lere yönel�k �t�razlar, askı süres� �çer�s�nde başvurunun gerçekleşt�r�ld�ğ� �l/�lçe müdürlüğüne
yapılır. İt�razlar askı süres� �çer�s�nde balon balığı tesl�m-tesellüm tutanakları (Ek-6) üzer�nden �l/�lçe müdürlüğü
tarafından kurulan kom�syon tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır. Askı süres� b�t�m�nden sonra yapılacak
�t�razlar kabul ed�lmez. Askı süres� �çer�s�nde herhang� b�r �t�raz olmaz �se İcmal-1’ler kes�nleşm�ş kabul ed�l�r.

(9) İlçe müdürlükler�nce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan �nd�r�lmes�n� tak�p eden �ş günü �çer�s�nde
onaylanarak �l müdürlüğüne gönder�l�r.

(10) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’dek� kayıtlar üzer�nden kontrol ed�l�r ve Ek-8’de yer
alan balon balığı desteklemes� �lçe detayındak� İcmal-2’ler düzenlen�p onaylanarak �k� �ş günü �çer�s�nde Bakanlığa
gönder�l�r.

Balon balığının bertaraf �şlem�
MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamında �l/�lçe müdürlükler� tarafından tesl�m alınan balon balıklarının

bertaraf �şlem�, �çerd�kler� toks�n madde ve muhafaza zorluğu neden�yle İcmal-1 askısı beklen�lmeden �ved� şek�lde ve
gerekl� sıklıkla yapılır, yaptırılır.   

(2) İl/�lçe müdürlükler� balon balıklarının bertaraf �şlem�n�, bölgesel koşullar ve mevcut �mkanlar çerçeves�nde
aşağıda bel�rt�len yöntemlerden en uygun olanını kullanarak yapar, yaptırır:

a) 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�
kapsamında Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından çevre l�sansı almış tes�slerde bertaraf.

b) Balon balıklarının karnı yarılması suret�yle Ege den�z�nde kıyıdan en az 5 den�z m�l� uzakta olmak
koşuluyla uluslararası sularda, Akden�zde �se en az 10 den�z m�l� uzakta olmak koşuluyla den�ze bırakılarak bertaraf.

c) İlg�l� beled�ye �le koord�nel� olarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını
k�rletmeyecek şek�lde bel�rlenen noktalarda, en az �k� metre der�nl�ğ�ndek� çukurlara üzerler�ne kost�k (sodyum
h�droks�t-NaOH) veya sönmem�ş k�reç (kals�yum oks�t-CaO) dökülüp gömülerek bertaraf.

(3) İl/�lçe müdürlükler�nden t�car� ve Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere tesl�m alınan balon balıklarının bertaraf
�şlem�, balığı tesl�m alanlar tarafından �k�nc� fıkranın (a) ve (c) bentler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde, �l/�lçe müdürlüğünün
gözet�m�nde yapılır ve bertaraf �şlem�ne a�t belge veya tutanakların b�rer nüshası �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Balon Balığının Ekonom�ye Kazandırılması

Genel hükümler
MADDE 10 – (1) Balon balığının gıda/yem dışındak� farklı sanay� dallarında �şleme ve değerlend�rme yoluyla

ekonom�ye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgar� tekn�k şartlar aşağıdak� şek�lded�r:
a) Balon balığını �şleyerek ekonom�ye kazandırmak �steyen müteşebb�sler veya herhang� b�r proje kapsamında

Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, Ek-9’da yer alan d�lekçe ve faal�yet gösterd�kler� sanay� dalında alınması gereken
�z�n belgeler�n�n b�rer örneğ� �le balon balığı alacakları yerdek� �l/�lçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Balon balığını t�car� veya Ar-Ge amaçlı kullanmak �steyenler, balon balıklarını �l müdürlükler�nce �lan
ed�len tesl�m noktalarından bel�rlenen tesl�m günü ve saat�nde �l/�lçe müdürlüğü personel�nden bedels�z olarak
tutanakla tesl�m alırlar.

c) T�car� veya Ar-Ge amacıyla kullanılacak balon balıklarının tesl�m�nde Ek-10’da yer alan tutanak, b�r� su
ürünler� mühend�s�, balıkçılık teknoloj�s� mühend�s�, z�raat mühend�s� (su ürünler�, zootekn� bölümü), veter�ner hek�m
veya b�yolog olmak üzere en az �k� �l/�lçe müdürlüğü personel� ve tesl�m alan müteşebb�s�n �mzasıyla b�r nüshası
�l/�lçe müdürlüğünde b�r nüshası da müteşebb�ste kalmak üzere �k� nüsha olarak düzenlen�r.  

ç) Taze ya da dondurulmuş olarak �şlenecek balıkların tesl�m alındıktan sonra �şleme tes�s�ne nakl� sızdırmaz
kap/poşetlerde yapılır. Nakl�ye �ç�n kullanılacak araçlarda er�yen buz veya balıkların suyunun çevreye yayılmasını
önleyecek tahl�ye tedb�rler� alınmalıdır.

d) Tes�slerde kes�m, tem�zleme ve �şleme �şlemler� türün özell�kler�ne uygun şek�lde, personel sağlığına r�sk
oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Bu kapsamda �şveren personele tür �le �lg�l� gerekl� eğ�t�mler�n ver�lmes�,
çalışma esnasında �ht�yaç duyulacak koruyucu malzemeler�n (eld�ven, maske, kıyafet ve benzer�) tem�n ed�lmes� ve bu
ek�pmanın �şleme esnasında kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
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(2) T�car� veya Ar-Ge kullanım amacıyla balon balığı tesl�m tutanağı doldurularak tesl�m alınan balon
balıklarının �şletmelere taşınmasında nak�l belges� şartı aranmaz.

Balon balığının ekonom�ye kazandırılmasında �l/�lçe müdürlükler�nce yürütülecek �ş ve �şlemler
MADDE 11 – (1) İl/�lçe müdürlükler�, destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını t�car� veya Ar-Ge

amacıyla kullanmak �steyenler�n Ek-9’da yer alan d�lekçeler�n� ve faal�yet gösterd�kler� sanay� dalındak� �z�n
belgeler�n� veya Ar-Ge proje dokümanını alır ve bu belgeler� muhafaza eder.

(2) İl/�lçe müdürlükler� t�car� veya Ar-GE amacıyla kullanım �ç�n müracaatta bulunulan alanda balon balığının
kullanılmasının uygun olmayacağı ya da �nsan sağlığına r�sk oluşturab�leceğ� kanaat� oluşması durumunda balon
balığı tesl�m etmeyeb�l�r.

(3) İl/�lçe müdürlükler�, tesl�m noktalarından tesl�m günü ve saat�nde balon balığı almak �steyenlere Ek-10’da
yer alan tutanak �le balon balıklarını bedels�z olarak tesl�m ederler. Tutanak b�r� su ürünler� mühend�s�, balıkçılık
teknoloj�s� mühend�s�, z�raat mühend�s� (su ürünler� bölümü, zootekn�), veter�ner hek�m veya b�yolog olmak üzere en
az �k� �l/�lçe müdürlüğü personel� ve tesl�m alanın �mzasıyla b�r nüshası �l/�lçe müdürlüğünde b�r nüshası da tesl�m
alanda kalmak üzere �k� nüsha olarak düzenlen�r.

(4) İl müdürlükler�nce bel�rlenen yerler�n dışında t�car� veya Ar-Ge amaçlı kullanım �ç�n balon balığı tesl�m�
yapılamaz.

(5) T�car� veya Ar-Ge amaçlı kullanım �ç�n tesl�m ed�len balon balıklarına a�t tutanaklardak� b�lg�ler �l/�lçe
müdürlüğünce SUBİS’e kayded�l�r.

(6) T�car� veya Ar-Ge amaçlı kullanım �ç�n ver�len balon balıklarının bertaraf ed�ld�ğ�ne da�r �şlemlere a�t
belgeler veya tutanaklar �l/�lçe müdürlükler�nce muhafaza ed�l�r.

Kısıtlamalar
MADDE 12 – (1) 9 uncu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde müracaatta

bulunmayanlar destekleme kapsamında avlanılan balon balıklarını alamaz, t�car� veya Ar-Ge amacıyla kullanamazlar.
 (2) Balon balığını 10 uncu madde kapsamında t�car� veya Ar-Ge amacıyla tesl�m alanlar bu balıkları sadece

Bakanlığa b�ld�rd�kler� sanay� dalındak� �şletmelerde veya Ar-Ge kuruluşlarında kullanab�l�r veya �şleyeb�l�rler.
(3) Balon balıklarının 10 uncu madde kapsamında t�car� veya Ar-Ge amacıyla tesl�m alınmasından sonra

taşınması, �şlenmes� ve bertarafı esnasındak� her türlü �hlal ve aksaklıktan tesl�m alan kurum/kuruluşlar sorumludur.
(4) Destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını 10 uncu madde kapsamında t�car� veya Ar-Ge amacıyla

kullanmak üzere tesl�m alanlar bu balıkları ya da �şleme sonrası kalan kısımlarını �k�nc� k�ş�lere veremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Balon balığının avcılığı ve ekonom�ye kazandırılmasına da�r bu Tebl�ğde bel�rt�len usul ve

esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddes� kapsamında �dar� yaptırım uygulanır ve
aykırılığın tesp�t�nden �t�baren bu Tebl�ğ kapsamında balon balığı desteklemes�nden ve ekonom�ye kazandırılması �le
�lg�l� faal�yetlerden faydalandırılmazlar.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 14 – (1) Desteklemeler �ç�n gerekl� kaynak, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmes� Hakkında

Kararın 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında bütçede hayvancılığın desteklenmes� �ç�n ayrılan ödenekten
karşılanır ve gerekl� paranın aktarılmasını müteak�p Bakanlık tarafından Türk�ye Cumhur�yet� Z�raat Bankası aracılığı
�le balıkçılara öden�r.

(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeler� kamu kaynağı olduğundan hak sah�b�n�n hesabına
aktarılmadan önce, hac�z/�cra, teml�k ve benzer� �şlemler yapılmaz.

Yetk� ve denet�m
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebl�ğde bel�rt�len hususlara aykırı

olmamak koşuluyla, �l/�lçe müdürlükler� yetk�l�d�r.
(2) Genel Müdürlük, bu Tebl�ğde bel�rt�len hususlarda b�lg� ve belge �steyeb�l�r ve bunlara �l�şk�n her türlü

denet�m� yapar.
(3) Destekleme ödemeler�n�n denet�m�n� sağlayacak tedb�rler� almaya Genel Müdürlük yetk�l�d�r.  Bu amaçla

yapılacak çalışmalarda gerekt�ğ�nde d�ğer kamu kurum/kuruluşları, �lg�l� s�v�l toplum kuruluşları, su ürünler�
kooperat�fler� ve b�rl�kler�n�n h�zmetler�nden yararlanılır.

Haksız ödemeler�n ger� alınması ve hak mahrum�yet�
MADDE 16 – (1) Sahte belge �le �darey� yanıltmak suret�yle müracaat eden balıkçılar desteklemeye hak

kazanmış olsa dah� bu desteklemeden yararlandırılmaz.
(2) Bu Tebl�ğ �le bel�rlenen destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan

ödemeler har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�lenler �le �dar� hata sonucu sehven yapılan fazla ödemey� �ade
etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan h�çb�r destekleme programından yararlandırılmaz.



27.06.2021 27 Haz�ran 2021 PAZAR

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/06/20210627-8.htm 5/5

(3) Bu Tebl�ğde bel�rlenen b�r�mler, kend�ler�ne �braz ed�len belgeler�n kontrolünden ve hazırladıkları
belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar �le haksız yere
ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında
gerekl� �dar�, hukuk� ve ceza� �şlemler yapılır.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate
alınarak hesaplanan kanun� fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükümler�ne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n yapılmasında
ödemey� sağlayan, belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların tahs�l�nde
müştereken sorumlu tutulur.

Sorumluluk
MADDE 17 – (1) Tüm b�lg� ve belgeler�n doğruluğundan, b�lg� ve belge sah�b� �le onaylayan k�ş� ve

kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemes� yapılan belgeler �stend�ğ�nde �braz ed�lmek üzere �lg�l�
b�r�mler�n arş�vler�nde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebl�ğ
MADDE 18 – (1) 2/12/2020 tar�hl� ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının

Desteklenmes�ne Da�r Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2020/37) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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