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Sirküler No: 1350
Sayın Üyemiz,
" Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) " Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından 2 Aralık 2020 tarih ve 31321 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup,
Ek'te sunulmaktadır.
Bahse konu Tebliğ, denizlerimizdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına
zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekosistemdeki yoğunluğunu ve stoğa katılım
oranını azaltarak balon balığının avlanmasını teşvik etmek amacıyla balıkçılara verilecek
desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, Su Ürünleri Bilgi
Sistemine (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan,
geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün
(Lagocephalus sceleratus) Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara
verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.
Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere yönelik usul ve
esaslar aşağıda sunulmaktadır.
1-Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Tebliğin Ek-1'inde yer alan
Lagocephalus sceleratustur. Diğer balon balığı türler için avcılık yasak olup, bu türlere ait olan
kuyrukların getirilmesi durumunda destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
2-Tebliğin Ek-2'sin de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet'e kadar (1.000.000
adet dâhil) her bir adet başına beş Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacaktır.
3-Kuyruk alımı, 31.12.2020 tarihli mesai bitimine kadar yapılacak olup, ancak daha
öncesinde 1.000.000 (1.000.000 adet dâhil) adet'e ulaştığında, Tarım ve Orman Bakanlığı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulacak
ve aynı gün içerisinde bahse konu Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
4-SUBİS üzerinden kuyruk ver giriş durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme
giriş kaydı yapılamayan kuyruklar için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
5-Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebliğin yayımı tarihinden (02.12.2020) itibaren beş
iş günü sonra (08.12.2020) başlayacaktır.
6-Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tespit edilmesi halinde bu
durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacaktır.
Balon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının tekrarı halinde, ikinci kez bütün olarak karaya
çıkartıldığı tarihten önce teslim edilen kuyruk miktarı kadar destekleme ödemesinden
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faydalanılacaktır ancak destek dönemi boyunca yeni kuyruk teslimi yapılamayacaktır.
" Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37)"
01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (02.12.2020) yürürlüğe
girmiş olup, Tebliğin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)
Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ ve Ekleri (9 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB Sayfası)
- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri
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Meslek Kom. Bşk. ve Üyeleri
- Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği
- SUR-KOOP
- S.S. İstanbul Bölgesi Balıkçılık Kooperatifler Birliği
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Resmî Gazete

2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31322

TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/37)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı; den zler m zdek sucul b yoloj k çeş tl l ğe ve balıkçıların av araçlarına
zarar veren balon balığının (Lagocephalus sceleratus) ekos stemdek yoğunluğunu ve stoğa katılım oranını azaltarak
balon balığının avlanmasını teşv k etmek amacıyla balıkçılara ver lecek desteklemeye l şk n ş ve şlemlerle lg l usul
ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ; Su Ürünler B lg S stem ne (SUBİS) kayıtlı, çev rme ve sürütme ağları dışında
avcılık faal yet nde bulunan, geçerl b r balıkçı gem s ruhsat tezkeres ne sah p olan ve st lacı balon balığı türünün
(Lagocephalus sceleratus) Akden z ve Ege Den z ne kıyısı olan llerde avcılığını yapan balıkçılara ver lecek
destekleme ödemes yle lg l usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğ, 22/3/1971 tar hl ve 1380 sayılı Su Ürünler Kanunu, 18/4/2006 tar hl ve 5488
sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddes le 5/11/2020 tar hl ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le yürürlüğe
konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl şk n Kararın 4 üncü maddes n n yed nc fıkrasına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı gem s : Den zlerde ve çsularda faal yet gösteren Su Ürünler B lg S stem nde (SUBİS) kayıtlı
balıkçı gem ler n ,
c) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus türünü,
ç) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünler Genel Müdürlüğünü,
d) İl/ lçe müdürlükler : Bakanlık l/ lçe müdürlükler n ,
e) Karar: 5/11/2020 tar hl ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemelere İl şk n Kararı,
f) Kuyruk: Lagocephalus sceleratus türü balon balığının kuyruğunu,
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 balığı kuyruklarının tesl m ed leceğ haftanın günler n ve saat aralığını,
h) Tesl m noktası: Bakanlık l müdürlükler tarafından bel rlenen, bu Tebl ğ kapsamında destekleme ödemes
yapılacak balon balığı kuyruklarının tesl m ed leceğ yerler ,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Müracaat, Balon Balığının Avlanması, İl/İlçe
Müdürlükler nce Yürütülecek İş ve İşlemler
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 sceleratustur.
D ğer balon balığı türler ç n avcılık yasak olup bu türlere a t olan kuyrukların get r lmes durumunda destekleme
ödemes yapılmaz.
b) Ek-2’de yer alan balon balığı kuyruğunun 1.000.000 adet’e kadar (1.000.000 adet dâh l) her b r aded
başına beş Türk L rası destekleme ödemes yapılır.
c) Kuyruk alımı, 31/12/2020 tar h mesa b t m ne kadar yapılır ancak daha önces nde 1.000.000 (1.000.000
adet dâh l) adet’e ulaştığında, 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.
ç) SUBİS üzer nden kuyruk ver g r ş durduğu andan t baren, tesl m alınmış olsa b le s steme g r ş kaydı
yapılamayan kuyruklar ç n destekleme ödemes yapılmaz.
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d) Balon balığı kuyruk alımları, bu Tebl ğ n yayımı tar h nden t baren beş ş günü sonra başlar.
e) Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamaz, çıkartıldığının tesp t hal nde bu durum hakkında tutanak
tutulur ve get r len bütün balıklar destekleme kapsamına alınmaz. Balon balığının bütün olarak karaya çıkartılmasının
tekrarı hal nde, k nc kez bütün olarak karaya çıkartıldığı tar hten önce tesl m ed len kuyruk m ktarı kadar destekleme
ödemes nden faydalandırılır ancak destek dönem boyunca yen kuyruk tesl m yapılamaz.
Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak steyen balıkçılar, Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemes
taahhütnames le l/ lçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.
(2) Ruhsat tezkereler nde av aracı çev rme ve sürütme olan balıkçı gem s sah p/donatanları, balon balığı
avcılığı yapmak stemeler durumunda 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)’ n lg l maddeler nde
bel rt len şartları ha z olmak koşulu le l/ lçe müdürlükler nde av aracı değ ş kl ğ n yapmak zorundadırlar.
Balon balığının avlanması
MADDE 7 – (1) Çev rme ve sürütme av araçları le donanımlarının balon balığı avcılığı zn alan balıkçı
gem ler n n üzer nde bulundurulması yasaktır.
(2) Destekleme kapsamında avcılığına z n ver len ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kes m , balıkçı
gem ler nde nsan sağlığına r sk oluşturmayacak koşullar altında yapılır.
(3) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gem ler nde ht yaç duyulacak koruyucu eld ven, sızdırmaz poşet ve
benzer malzemeler n bulundurulması zorunludur.
(4) Avlanılan balon balıkları, et k kurallar çerçeves nde balığın kafasına tek seferde sertçe vurularak öldürülür.
Ölen balon balıklarının kuyruk yüzgec koruyucu eld venler kullanılarak kuyruk sapından yapılacak kes le alınır.
(5) Balon balığının kuyruğu dışındak kısmı karın bölümü yarılarak den ze atılır, sadece kuyruğu bu Tebl ğde
bel rt len noktalardan karaya çıkartılır.
(6) Balon balıkları kıyıya b r den z m l mesafeden daha yakın noktalarda, koylarda, l man ve barınak çler nde
kes nl kle den ze atılamaz.
(7) Balıkçılar, avladıkları balon balıkları kuyruklarını 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.
(8) Balıkçılar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, l müdürlükler nce bel rlenen ve lan ed len tesl m
noktalarına Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk tesl m-tesellüm tutanağı le tesl m eder. Bakanlık l/ lçe müdürlüğü
veya balıkçılık dar b nalarına yapılacak tesl mlerde b r nüshası balıkçıda, b r nüshası Bakanlık b r m nde kalmak
üzere k nüsha tutanak düzenlen r.
(9) Avlanan balon balığı kuyruğu bu Tebl ğde bel rt len yerler dışında başka yerlere tesl m ed lemez, gıda/yem
ve gıda/yem türev olarak kullanılamaz, t car olarak alım-satımı yapılamaz.
İl/ lçe müdürlükler nce yürütülecek ş ve şlemler
MADDE 8 – (1) İl müdürlükler bu Tebl ğ n yayımlanmasını müteak p beş ş günü çer s nde:
a) Desteklemeye esas balon balığı kuyruğu tesl m yapılacak noktaları bel rler ve lan eder. Tesl m noktaları
l/ lçe müdürlükler ve balıkçılık dar b nalarıdır. Bel rt len noktalar dışındak herhang b r yer tesl m noktası olarak
bel rlenemez.
b) Balon balığı kuyruklarının tesl m alımı günler n ve saat aralığını bel rler. Bel rlenen tesl m zamanını
balıkçılara Genel Müdürlüğün nternet s tes nden duyurur.
c) Bel rlenen tesl m noktalarına balon balığı kuyrukları bertarafına kadar muhafaza ed leb lecek şek lde,
sadece bu balık kuyruklarının konacağı yeterl m ktarda dondurucu/soğutucu dolabı tem n eder.
ç) Balon balığı kuyruklarının bertarafı ç n, 2/4/2015 tar hl ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık
Yönet m Yönetmel ğ n n EK-4’ünde yer alan atık l stes nde “02 01 02” kodlu hayvan dokusu atıkları kapsamında,
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığından z n/l sans almış kurum/kuruluş/tes s le atık alım anlaşması yapılarak bertarafı
sağlanır.
d) 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.
e) İl/ lçe müdürlüğü tarafından bel rlenen tesl m zamanlarında, balon balığı kuyruklarının tesp t ve sayımı
yapılarak, Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk tesl m-tesellüm tutanağı le tutanağa saat b lg s yazılıp, sıra numarası
ver lerek balıkçıdan tesl m alınır.
f) Tutanak, b r s su ürünler balıkçılık teknoloj s mühend s veya b yolog olmak üzere en az k tekn k
personel le tesl m eden balıkçı gem s sah b veya donatanı mzasıyla, b r nüshası balıkçıda b r nüshası da l/ lçe
müdürlüğünde kalmak üzere k nüsha olarak düzenlen r.
g) İl/ lçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan tesl m alınan balon balığı kuyruklarının Ek-4’te yer alan balon
balığı kuyruk tesl m-tesellüm tutanağındak b lg ler doğrultusunda 24 saat çer s nde SUBİS’e ver g r şler yapılır.
ğ) Balon balığı SUBİS kuyruk ver g r şler nde; Ek-4’te yer alan balon balığı kuyruk tesl m-tesellüm
tutanağındak tar h, saat ve sıra numarası d kkate alınarak tutanaklardak öncel k sırasına göre SUBİS’e ver kaydı
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yapılır.
h) 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-5’te yer alan balon balığı avcılığı desteklemes balıkçı detayındak cmal-1’ler oluşturulur.
İcmal-1’ler kuyruk alımının SUBİS üzer nden durdurulmasından b r ş günü sonra, l/ lçe müdürlüğü lan panosunda
beş gün süreyle askıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve nd rme şlem en az k tekn k personel tarafından tutanağa
geç r l r.
ı) 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 değerlend r lerek l/ lçe müdürlüğü tarafından 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.
) 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.
j) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’tek kayıtlar üzer nden kontrol ed l r ve Ek-6’da yer alan
balon balığı desteklemes lçe detayındak cmal-2’ler düzenlen p onaylanarak k ş günü çer s nde Bakanlığa
gönder l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 9 – (1) Desteklemeler ç n gerekl kaynak, Kararda bel rt len esaslar çerçeves nde Bakanlık tarımsal
destekleme bütçes nden 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 10 – (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) Bakanlık, 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 Bakanlık 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 11 – (1) 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.
(2) Bu Tebl ğ kapsamında 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 ceza , hukuk ve dar
şlemler yapılır.
(3) 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 12 – (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.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebl ğ, 1/1/2020 tar h nden geçerl olmak üzere yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Ekler ç n tıklayınız.
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