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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/35)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ, tarımsal yayım ve danışmanlık s�stem�n�n çoğulcu, etk�n ve ver�ml� b�r yapıya

kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal �şletmelere tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların
desteklenmes� amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık h�zmet� alacak tarımsal �şletmelere

tarımsal danışmanlık h�zmet� verecek tarım danışmanları �le kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak
k�ş� ve kuruluşlar, başvuru �ş ve �şlemler�, destekleme ödemes� kr�terler�, desteklemeler�n denet�m�ne �l�şk�n görev ve
yetk�ler, desteklemen�n ger� alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar �le ceza� sorumluluklara �l�şk�n usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 18/4/2006 tar�hl� ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu ve 23 üncü maddeler�,

5/11/2020 tar�hl� ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İl�şk�n Karar �le 8/9/2006 tar�hl� ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık H�zmetler�n�n Düzenlenmes�ne Da�r Yönetmel�k hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) AKS belges�: İl/�lçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgey�,
b) Arıcılık kayıt s�stem� (AKS): Et�ketlenm�ş ve tanımlanmış kovanlara a�t b�lg�ler�n merkez� b�r ver�

tabanında kayıt altına alındığı, �zlend�ğ� ve raporlandığı Bakanlık kayıt s�stem�n�,
c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
d) Banka şubes�: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Şube Müdürlükler�n�,
e) Başkanlık: Eğ�t�m ve Yayın Da�res� Başkanlığını,
f) B�lg� s�stem� (TYDBİS): Tarımsal Yayım ve Danışmanlık H�zmetler� B�lg� S�stem�n�,
g) Ç�ftç�: Mal sah�b�, k�racı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az b�r üret�m dönem� veya yet�şt�rme

devres�nde tarımsal üret�m yapan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
ğ) Ç�ftç� kayıt s�stem� (ÇKS): 27/5/2014 tar�hl� ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ç�ftç� Kayıt

S�stem� Yönetmel�ğ� �le oluşturulan ve ç�ftç�ler�n k�ml�k, araz� ve ürün b�lg�ler� �le tarımsal desteklemelere �l�şk�n
b�lg�ler�n de kayıt altına alındığı ver� tabanını ve buna bağlı kayıt s�stemler�n�,

h) ÇKS belges�: Tarımsal �şletmeler�n 2020 veya 2021 yılı üret�m sezonu b�lg�ler�n� �çeren, �l/�lçe müdürlüğü
onaylı ÇKS’den alınan belgey�,

ı) Hayvan kayıt s�stem�: Hayvanların k�ml�klend�r�lerek kayıt altına alındığı ve hareketler�n�n �zlend�ğ�
b�lg�sayar destekl�, Bakanlık bünyes�nde oluşturulmuş ver� tabanlarını,

�) Hayvan pasaportu: Bakanlıkça bel�rlenen hayvana a�t b�lg�ler� �çeren �l/�lçe müdürlüğü veya yetk�lend�r�lm�ş
kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen �mzalı belgey�,

j) İl/�lçe müdürlüğü: Bakanlık �l/�lçe müdürlükler�n�,
k) İl tekn�k kom�tes�: Yönetmel�k �le her �lde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık �l tekn�k kom�tes�n�,
l) Kuruluş: TYDD kapsamına alınan z�raat odası ve üret�c� örgütler�n�,
m) Merkez Tekn�k Kom�tes�: Yönetmel�k �le merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez

tekn�k kom�tes�n�,
n) Organ�k tarım b�lg� s�stem� (OTBİS): Organ�k tarım yapan ç�ftç�, araz�, ürün, hayvansal üret�m ve sert�f�ka

b�lg�ler�n�n bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan ver� tabanını,
o) Serbest tarım danışmanı: Kend� nam ve hesabına çalışmak suret�yle tarımsal �şletmelere tarımsal

danışmanlık h�zmet� sunan, Yönetmel�kte bel�rt�len hükümlere göre sert�f�kalandırılan ve Uygulama Esaslarına göre
yetk�lend�r�len k�ş�ler�,

ö) Sert�f�ka: Yönetmel�k hükümler�ne göre tarımsal danışmanlık h�zmet�n� yer�ne get�recek olan k�ş�lere
ver�len tarım danışmanı sert�f�kasını,



p) SGK: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,
r) S�v�l toplum örgütler�: Tarımsal alanda faal�yet gösteren kooperat�f ve b�rl�kler�,
s) Su ürünler� kayıt s�stem�: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� b�lg�ler�n merkez� b�r ver� tabanında kayıt altına

alındığı ve destekleme ödemeler�n�n uygulandığı, �zlend�ğ�, raporlandığı, Ç�ftç� Kayıt S�stem�n�n b�r alt b�leşen� olan
kayıt s�stem�n�,

ş) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�: Su ürünler� üret�m faal�yet�nde bulunan yet�şt�r�c�lere Bakanlık Balıkçılık
ve Su Ürünler� Genel Müdürlüğü tarafından ver�len belgey�,

t) Tarım danışmanı: S�v�l toplum örgütler�nde, z�raat odalarında �st�hdam ed�len veya tarımsal danışmanlık
h�zmet� yürütmek üzere kend� nam ve hesabına çalışan ve Yönetmel�kte bel�rt�len hükümlere göre sert�f�kalandırılmış
k�ş�ler�,

u) Tarımsal danışmanlık h�zmetler�: S�v�l toplum örgütler�, z�raat odaları ve serbest tarım danışmanlarınca
tarımsal �şletmeler�n; tarımsal b�lg�, tekn�k ve yöntemler konusundak� �ht�yaçlarının zamanında ve yeterl� düzeyde
karşılanmasına yönel�k olarak ücret karşılığında yürütülen h�zmetler�,

ü) Tarımsal �şletme: Üret�m faktörler�n� kullanarak, b�tk�sel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünler�n�n üret�m�
�ç�n tarımsal faal�yet yapan veya söz konusu tarımsal faal�yete �lave olarak �şleme, depolama, muhafaza ve
pazarlamaya yönel�k faal�yetlerde bulunan �şletmey�,

v) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğ� (TYDD): Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlara,
sunduğu tarımsal danışmanlık h�zmet� �ç�n ödenen desteğ�,

y) Uygulama Esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık H�zmetler� Uygulama Esaslarını,
z) Ücret hesap pusulası: 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununun 37 nc� maddes� kapsamında düzenlenen

pusulayı,
aa) Üret�c� örgütler�: Yetk� belges�ne sah�p, tarımsal amaçlı kooperat�fler, yet�şt�r�c� ve üret�c� b�rl�kler� �le

bunların üst b�rl�kler�n�,
bb) Yerleş�m yer� adres�: 23/11/2006 tar�hl� ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe

konulan Adres Kayıt S�stem� Yönetmel�ğ�ne göre sürekl� kalma n�yet�yle oturulan yer�,
cc) Yetk� belges� (TDYB): Yönetmel�kte bel�rlenen şartları yer�ne get�ren k�ş� ve kuruluşların tarımsal

danışmanlık h�zmet� vereb�lecekler�n� bel�rten tarımsal danışmanlık yetk� belges�n�,
çç) Yönet�c�: Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık faal�yetler�n�n

yürütülmes�n� sağlayan, l�sans ve l�sansüstü mezun k�ş�y�,
dd) Yönetmel�k: 8/9/2006 tar�hl� ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık H�zmetler�n�n Düzenlenmes�ne Da�r Yönetmel�ğ�,
ee) Z�raat odaları: 15/5/1957 tar�hl� ve 6964 sayılı Z�raat Odaları ve Z�raat Odaları B�rl�ğ� Kanununa göre

kurulmuş, ç�ftç�ler�n üye oldukları ve yetk� belges�ne sah�p meslek kuruluşlarını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık H�zmet�ne İl�şk�n Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık h�zmet� alacak tarımsal �şletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık h�zmet� alacak tarımsal �şletmeler aşağıdak�

koşulları sağlamak zorundadır:
a) ÇKS’ye ve/veya hayvan kayıt s�stem�ne ve/veya örtü altı kayıt s�stem�ne ve/veya su ürünler� kayıt s�stem�ne

ve/veya arıcılık kayıt s�stem�ne ve/veya hayvan kayıt s�stem�ne ve/veya OTBİS’e kayıtlı olmak.
b) Aşağıdak� kr�terlerden en az b�r�n� sağlamak:
1) Örtü altında en az �k� dekar alanda üret�m yapmak.
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üret�m yapmak.
3) Tarla z�raatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam

en az yüz dekar, suluda en az ell� dekar alanda üret�m yapmak.
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan �şletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az y�rm� baş sığır, bes�

sığırcılığı yapan �şletmelerde en az y�rm�s� erkek hayvan olmak kaydıyla en az ell� baş sığır ve küçükbaş hayvan
yet�şt�r�c�l�ğ�nde en az yüz küçükbaş hayvana sah�p olmak.

5) Arıcılıkta en az ell� adet arı kolon�s�ne sah�p olmak.
6) Su ürünler� üret�m tes�s�ne sah�p olmak.
7) Kanatlı hayvan yet�şt�r�c�l�ğ�nde; yumurta üret�m�nde 5000 adet, et üret�m�nde 10.000 adet ve üzer�

kapas�tede yet�şt�r�c�l�k yapmak.
8) Organ�k tarım alanında, (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerde bel�rt�len �şletme büyüklükler�n�n

yarısına sah�p olmak.
(2) Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğ kapsamında tarımsal danışmanlık h�zmet� alacak tarımsal

�şletmeler, �nceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetk�l�ler�n�n �sted�ğ� b�lg� ve belgeler� �braz ed�lmek üzere hazır
bulundurmakla sorumludur.



Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğ�nden yararlanacak k�ş� ve kuruluşlar, bunların sorumlulukları,
tarımsal danışmanlık h�zmet� ve g�derler

MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında aşağıdak� k�ş� ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık
desteğ�nden yararlanab�l�r:

a) Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sert�f�ka Bölümler�ne uygun sert�f�kaya sah�p serbest tarım
danışmanları.

b) Tarım danışmanı �st�hdam eden z�raat odaları ve üret�c� örgütler�.
(2) Tarımsal danışmanlık h�zmet� verecek k�ş� ve kuruluşların sorumlulukları aşağıdadır:
a) Tarımsal danışmanlık h�zmet� verecek k�ş� ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan h�zmet sözleşmeler�n� esas

alarak tarımsal �şletmeler �le sözleşme �mzalar. Sözleşme �mzalanırken vekâlet kabul ed�lmez.
b) H�zmet sözleşmeler�n�n her sayfası taraflarca paraflanır, son sayfa �mzalanır ve sözleşme süres� en az on �k�

aydır.
c) Tarımsal danışmanlık h�zmet�; Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğde yer alan hükümler

doğrultusunda sunulur.
ç) 2019 yılı TYDD kapsamında olan tarımsal �şletmeler�n sözleşmeler� 31/12/2021 tar�h�n� kapsıyorsa

sözleşmeler� geçerl� olur, kapsamıyorsa 1/1/2021-31/12/2021 tar�hler� arasını kapsayacak şek�lde yen�len�r. Bu
Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hten sonra yapılacak sözleşmeler 1/1/2021-31/12/2021 tar�hler� arasını kapsayacak şek�lde
düzenlen�r.

d) Bakanlıkça, b�r d�l�m� veya tamamı ödenm�ş olan TYDD’n�n bu Tebl�ğde bel�rt�len hükümler doğrultusunda
ger� alınmasına karar ver�lmes� durumunda, TYDD olarak alınan tutar �lg�l� hesaba yatırılmak suret�yle �ade ed�l�r.

e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetk�l�ler�n�n �sted�ğ� b�lg� ve belgeler �braz ed�lmek üzere hazır
bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık h�zmet sözleşmes�n�n, mücb�r sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı
feshed�lmes� durumunda, bu durum on beş gün �çer�s�nde �l/�lçe müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

g) Tarımsal �şletmeye tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluştak� tarım danışmanı, ölüm, sürekl� hastalık,
doğal afetler, evl�l�k, boşanma, eğ�t�m durumu, tutukluluk hal�, asker� yükümlülüğü yer�ne get�rme, sert�f�kanın geç�c�
�ptal� veya sert�f�kanın �ptal�, serbest tarım danışmanı yetk� belges� başvurusu yapma ve kamuda görev alma sebepler�
dışında değ�şt�r�lemez. Bu sebeplerden dolayı tarım danışmanının görev�nden ayrılması hal�nde tarımsal �şletmeye Ek-
8’dek� tabloya göre h�zmet vereb�lecek tarım danışmanı on beş gün �ç�nde �kame ed�l�r ve �kame ed�len tarım
danışmanına a�t b�lg�/belgeler �le Ek-3’te yer alan TYDD Başvurusunda Bulunan K�ş�/Kuruluşun H�zmet Sunduğu
Tarımsal İşletmelere A�t İcmal on beş gün �çer�s�nde �l/�lçe müdürlüğüne gönder�l�r. Yen� tarım danışmanı b�lg�ler�,
s�stem üzer�nde �şlend�kten sonra b�r hafta �çer�s�nde �lçe müdürlüğü tarafından �l müdürlüğüne, �k� hafta �çer�s�nde �se
�l müdürlüğü tarafından Başkanlığa b�ld�r�l�r.

ğ) Tarımsal �şletmeye tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluştak� tarım danışmanı; (g) bend�nde bel�rt�len
sebeplerden dolayı, bu Tebl�ğde bel�rt�len on �k� aylık h�zmet sunumu �çer�s�nde ölüm hal� har�ç b�r defadan fazla
değ�şt�r�lemez.

h) Tarımsal �şletmeye tarımsal danışmanlık h�zmet� verecek olan tarım danışmanının sert�f�ka türü ve sert�f�ka
bölümü b�lg�ler� tarımsal danışmanlık h�zmet� vereceğ� �şletme t�p� Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sert�f�ka
Bölümler� tablosuna uygun olur. Akden�z ve Ege Bölgeler�nde b�tk�sel üret�m yapan �şletmelere tarımsal danışmanlık
h�zmet� sunan z�raat odası ve üret�c� örgütler�nde B�tk� Koruma bölümü sert�f�kaya sah�p en az b�r tarım danışmanı
�st�hdam ed�l�r. 2019 yılı TYDD kapsamında kuruluşta �st�hdam ed�len ve hâl�hazırda tarımsal danışmanlık h�zmet�
sunan tarım danışmanları bu hükümler�n dışındadır.

ı) Tarımsal danışmanlık h�zmet� veren kuruluş �le tarım danışmanı arasında �mzalanacak olan h�zmet
sözleşmeler�n�n süres� y�rm� dört aydan az olamaz. 2019 yılı TYDD kapsamında �st�hdam ed�len tarım
danışmanlarının kuruluşlarda �st�hdamı asıldır. Doğum �zn� kullanan tarım danışmanı yer�ne �st�hdam ed�len k�ş�ler bu
hükmün dışındadır.

�) Tarımsal danışmanlık h�zmet� veren k�ş� ve kuruluşlarda �st�hdam ed�len tarım danışmanı tarımsal
danışmanlık h�zmet bürolarının bulunduğu �lde �kamet etmek zorundadır.

j) TYDD’den faydalanan z�raat odası ve üret�c� örgütler�nde bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce yönet�c� �st�hdam
etme şartı aranmaz.

k) Tarımsal danışmanlık h�zmet� veren k�ş� ve kuruluşlar; tarımsal desteklemeler�n herhang� b�r�nden men
ed�len tarımsal �şletmelere, men ed�ld�ğ� süre boyunca TYDD kapsamında h�zmet sunamaz.

l) Bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluştak�
tarım danışmanının h�zmet sunduğu ve kes�nleşen Ek-3’te yer alan TYDD Başvurusunda Bulunan K�ş�/Kuruluşun
H�zmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere A�t İcmaldek� tarımsal �şletmelerde meydana gelen eks�lmeler�n % 20’y�
geçmemes� koşulu �le Uygulama Esaslarında bel�rlenen azam� �şletme sayısı esas alınarak TYDD’ye konu olmayan
d�ğer tarımsal �şletmeler �le sözleşme �mzalanarak tarımsal danışmanlık h�zmet� sunulab�l�r. Bu tarımsal �şletmeler
TYDD’ye konu ed�lemez.

(3) K�ş� ve kuruluşun sunacağı tarımsal danışmanlık h�zmetler� �le �lg�l� hususlar aşağıdadır:



a) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunacak serbest tarım danışmanları �le kuruluşlar ve kuruluşlarda �st�hdam
ed�len tarım danışmanları Yönetmel�k, bu Tebl�ğ ve Uygulama Esaslarında bel�rlenen görevler� yer�ne get�r�r. İl tekn�k
kom�tes� Uygulama Esaslarında bel�rlenen �şletme kontrol sıklıklarını bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce geçerl� olmak
üzere en fazla yüzde ell� oranında azaltab�l�r.

b) Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluşlar �le ç�ftç�ler arasında
�mzalanan tarımsal danışmanlık h�zmet sözleşmes� hükümler� saklı kalmak kaydıyla, tarımsal danışmanlık h�zmet�
sunan kuruluşlar, her b�r faal�yette b�r defadan az olmamak üzere demonstrasyon, tarla günü, ç�ftç� toplantısı, ç�ftç�
�nceleme gez�s� düzenler. Danışmanın yıllık planında yer alacak bu faal�yetler �l/�lçe müdürlüğü koord�nasyonunda
gerçekleşt�r�l�r. Bu faal�yetlerden tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluşun tüm üyeler� faydalanab�l�r. Bu
faal�yetler �ç�n düzenlenecek belgeler �le faal�yetler�n �zlenmes�nde kullanılacak formlar Başkanlıkça bel�rlen�r. Bu
faal�yetler�n konuları seç�l�rken �l yayım programları d�kkate alınır.

c) İl/�lçe müdürlüğü, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda �st�hdam
ed�len tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamaları hakkında eğ�t�m vereb�l�r.

ç) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda �st�hdam ed�len tarım
danışmanları Bakanlık uygulamaları hakkında ç�ftç�ler� b�lg�lend�r�r.

d) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan serbest tarım danışmanı ve kuruluşlarda �st�hdam ed�len tarım
danışmanları tarımsal �şletmelerce üret�len tarımsal ürünler�n d�j�tal ortamda pazarlanması amacıyla Bakanlığımız
tarafından yönet�len D�j�tal Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında ç�ftç�ler� b�lg�lend�r�r ve ç�ftç�n�n ürününü DİTAP
üzer�nden satması konusunda yönlend�rme yapar ve gerekl� desteğ� sağlar.

(4) Tarımsal danışmanlık h�zmet� g�derler� aşağıdak� kalemlerden oluşur:
a) Personel g�derler�.
b) Büro g�derler�.
c) Malzeme g�derler�.
ç) D�ğer g�derler.
d) Z�raat odası ve üret�c� örgütler�ne ödenen TYDD’n�n tamamı sadece tarım danışmanı ücret�, ücrete bağlı

verg� ve s�gorta g�derler� olarak kullanılır, tarımsal danışmanlık faal�yet�n�n d�ğer g�derler� kuruluş kaynaklarından
karşılanır. Her b�r tarım danışmanının aylık ücret�, ücrete bağlı verg� ve s�gorta g�derler� toplamı en az üç b�n sek�z yüz
otuz üç Türk L�rası’dır.

(5) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluş, h�zmet g�derler�n� karşılamak üzere h�zmet sunduğu
tarımsal �şletmelerden Yönetmel�k hükümler�ne uymak şartıyla ücret talep edeb�l�r. Tarımsal �şletmelerden tahs�l
ed�len bu ücret veya ödenen TYDD �ç�n tarımsal �şletmeler adına serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlen�r.

(6) B�tk�sel üret�m yapan tarımsal �şletmelere tarımsal danışmanlık h�zmet� veren tarım danışmanlarının
�şletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) Bakanlık görev alanına g�ren konularda, h�zmet sunduğu tarımsal �şletmeler veya görev yaptığı kuruluşun
üyeler� �le �lg�l� anket, gözlem ve ver� toplama �şler�n� yapmak ve sonuçlarını �l/�lçe müdürlükler�ne ulaştırmak.

b) Sert�f�kalı tohum, f�dan ve f�de kullanımı �le b�rl�kte, yören�n ekoloj�k yapısına uygun çeş�t seç�m�n�,
modern sulama s�stemler�n� ve alternat�f tarımsal üret�m� teşv�k etmek, organ�k tarım-�y� tarım uygulamaları g�b�
sürdürüleb�l�r ve çevreye duyarlı tarım yöntemler�n�n yaygınlaşmasını sağlamak.

c) Toprak anal�z� sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal �şletmeler� b�lg�lend�rmek, uygulama
yapmak ve özend�rmek.

ç) Tarımsal desteklemeler, kred� ve h�beler� tak�p ederek bunlarla �lg�l� b�lg� vermek, yönlend�rmek, teşv�k
etmek, gerekt�ğ�nde proje hazırlamak, h�zmet sunduğu tarımsal �şletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeler�n�n
�şletme ve araz� kontroller�n� gerçekleşt�rerek �l/�lçe müdürlüğüne �letmek.

d) B�tk� ve çevre sağlığının korunması konusunda �şletmeler� b�lg�lend�rmek.
(7) Hayvansal üret�m yapan tarımsal �şletmelere tarımsal danışmanlık h�zmet� veren tarım danışmanlarının

�şletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıdadır:
a) Bakanlığın görev alanına g�ren konularda, h�zmet sunduğu tarımsal �şletmeler veya görev yaptığı kuruluşun

üyeler� �le �lg�l� anket, gözlem ve ver� toplama �şler�n� yapmak ve sonuçlarını �l/�lçe müdürlükler�ne ulaştırmak.
b) Tarımsal desteklemeler� tak�p ederek bunlarla �lg�l� b�lg� vermek, yönlend�rmek, teşv�k etmek, gerekt�ğ�nde

proje hazırlamak, h�zmet sunduğu tarımsal �şletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeler�n�n �şletme ve hayvan
tesp�tler�n� yaparak �l/�lçe müdürlüğüne b�ld�rmek.

c) İl/�lçe müdürlüğü kontrolünde uygun eğ�t�m durumu, yeterl� donanım ve teknoloj�k altyapı var �se
hayvanlara küpe takıp ver� g�r�ş�nde bulunmak ve hayvan kayıt s�stem�ne �l�şk�n b�lg�ler�n sağlıklı tutulmasında
yet�şt�r�c�ye yardımcı olmak.

ç) Eğ�t�m durumunun uygun olması ve �lg�l� mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla salgın hastalık durumunda
�l/�lçe müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunmak, konulan kordon, tecr�t, dezenfeks�yon, karant�na ve duyuru g�b� �dar� ve
fenn� tedb�rler�n alınmasına yardımcı olmak, bu konuda alınan kararları uygulamak.

d) Eğ�t�m durumunun uygun olması ve �lg�l� mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla �l/�lçe müdürlüğü
tarafından ver�len tal�matla, hastalık teşh�s� �ç�n b�yoloj�k madde (tüberkül�n, malle�n ve benzer�) uygulama



çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı �le �lg�l� ac�l durumlarda (hayat� tehl�ke durumunda) �lk müdahaley�
yaparak hasta sah�b�n� yönlend�rmek.

e) Su ürünler� üret�m� yapan �şletmelere tarımsal danışmanlık h�zmet� veren tarım danışmanları (a) ve (b)
bentler�nde bel�rt�len görevlerden sorumludur.

(8) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların h�zmet vereb�leceğ� �l ve �lçe sınırları �le �lg�l�
hususlar aşağıdadır:

a) Üret�c� örgütler�; bulundukları �l/�lçe sınırları dâh�l�nde yetk�lend�r�lm�ş b�r�mler� aracılığı �le tarımsal yayım
ve danışmanlık h�zmetler�nde bulunab�l�rler.

b) Z�raat odaları; �lg�l� mevzuatına uygun olarak bulundukları �lçe veya h�zmet verd�ğ� ç�ftç�ler�n bulunduğu
�lçe sınırları dâh�l�nde tarımsal yayım ve danışmanlık h�zmetler�nde bulunab�l�rler.

c) Serbest tarım danışmanları sadece bulundukları �l sınırları �çer�s�nde tarımsal yayım ve danışmanlık
h�zmetler�nde bulunab�l�rler.

Tarımsal danışmanlık h�zmet� verecek k�ş� ve kuruluşların denetlenmes�
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların denetlenmes� �le �lg�l� hususlar

aşağıdadır:
a) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların denetlenmes� �ç�n �lde koord�nasyon ve tarımsal

ver�ler şube müdürü, �lçede �lçe müdürü başkanlığında üç k�ş�l�k b�r denetleme kom�syonu oluşturulur. Kom�syonun
oluşumunda, varsa tarım yayımcısı sert�f�kasına sah�p olan k�ş�ler öncel�kl� olmak üzere Bakanlık tekn�k personel�
görevlend�r�l�r.

b) Kom�syon, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşları; ş�kâyet, �hbar g�b� olağan dışı
durumlarda yapılacak denet�mler har�ç b�r�nc� ve �k�nc� d�l�m ödeme �şlem� gerçekleşmeden önce, bu Tebl�ğ�n
uygulama süres�nce altı ayda b�r olmak üzere yılda en az �k� defa denetler.

c) Kom�syon, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşları, Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu
Tebl�ğe göre denetleyerek denet�m raporu düzenler.

ç) İl müdürlüğünde koord�nasyon ve tarımsal ver�ler şube müdürü başkanlığında oluşturulan kom�syon, �l
müdürü kararı �le �lçelerde de ayrıca denetleme yapab�l�r.

d) Kom�syon veya kom�syon tarafından görevlend�r�lecek ve en az �k� tekn�k elemandan oluşan heyet,
denetlenen k�ş� ve kuruluştan tarımsal danışmanlık h�zmet� alan tarımsal �şletmeler�n en az % 25’� �le görüşme yapar
ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların bürosunun bulunduğu �lçe sınırları
dışında, h�zmet alan tarımsal �şletmeler �ç�n �lçeler arası koord�nasyon sağlanmak suret�yle tarımsal �şletmen�n
bulunduğu �l/�lçe kom�syon veya kom�syon tarafından görevlend�r�lecek heyet tarafından görüşmeler yapılır. Yapılan
ç�ftç� görüşmeler�nde memnun�yets�zl�k oranı % 20 ve üzer�nde olduğunda ceza �şlemler� uygulanır.

e) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşun denetlemes�nde; Ek-9’da yer alan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık H�zmetler� Denetleme Formu ve Ek-10’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık H�zmetler�
Denetleme Raporu kullanılır. Bakanlık, bu form ve rapor üzer�nde değ�ş�kl�k yapmaya yetk�l�d�r.

f) Denet�m sürec�nde haklarında olumsuz rapor tutulan k�ş� ve kuruluşların durumları �l tekn�k kom�tes�nde
görüşülüp, Yönetmel�k ve Uygulama Esasları �le bu Tebl�ğde bel�rt�len hususlar d�kkate alınarak karara bağlanır. Bu
kararlara �t�raz, Yönetmel�ğ�n 29 uncu maddes�ne göre yapılır.

g) Bu Tebl�ğde öngörülen sürede denetleme �şlem� tamamlanamayan veya denetleme sürec�nde haklarında
olumsuz rapor tutulan k�ş� ve kuruluşların TYDD ödemeler� �l müdürlüğünün taleb� �le denetleme sürec�
sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

ğ) Başkanlık; üzer�nde �dar�, adl� soruşturma bulunan k�ş� ve kuruluşların TYDD ödemeler�n� durdurur,
hakkında ş�kâyet bulunan k�ş� ve kuruluşların TYDD ödemeler�n� durdurab�l�r. Ödemes� durdurulan bu k�ş� ve
kuruluşlara, �dar� ve adl� �şlemler sonuçlanana ve on �k� aylık h�zmet sunumu tamamlanana kadar ödeme yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemler�, Belgeler ve Ödeme

Başvuracak k�ş� ve kuruluşlar �le �stenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal �şletmeler �le �mzalanan sözleşmeler�ne �st�naden 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasında

bel�rt�len k�ş� ve kuruluşlardan yetk� belges�ne sah�p olan ya da bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hten �t�baren yed� gün
�ç�nde �l/�lçe müdürlüğüne eks�ks�z olarak yapılan başvurular sonucu yetk� belges� alan k�ş� ve kuruluşlar TYDD’ye
başvurab�l�r.

(2) TYDD’ye başvuracak k�ş� ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetk�l� k�ş�ler aşağıdadır:
a) Z�raat odası başkanı.
b) B�rl�k başkanı.
c) Kooperat�f başkanı.
ç) Serbest tarım danışmanı.
(3) Başvuru sırasında �stenecek belgeler aşağıdadır:
a) Ek-1’de yer alan TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname �le Ek-2’de yer alan TYDD Başvurusunda

Bulunan K�ş�/Kuruluşa A�t B�lg� Formu.



b) Uygulama Esaslarında bel�rt�len hükümler doğrultusunda düzenlenecek ve b�r tarım danışmanının h�zmet
sunacağı tarımsal �şletme sayısı Uygulama Esaslarında bel�rlenen sayılardan az olmamak üzere, Ek-3’te yer alan
�cmal.

c) Her tarımsal �şletme �ç�n, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlarla yapılan tarımsal
danışmanlık h�zmet sözleşmes�.

ç) Serbest tarım danışmanı, z�raat odası ve üret�c� örgütler�n�n SGK pr�m borcu olmadığına da�r �lg�l�
kurumdan alınan belge.

d) Serbest tarım danışmanı, z�raat odası ve üret�c� örgütler�n�n vades� geçm�ş verg� borcu olmadığına da�r �lg�l�
kurumdan alınan belge.

e) Kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetk�l� z�raat odası başkanı, b�rl�k başkanı ve kooperat�f başkanı �ç�n
başvuru yapab�leceğ�ne da�r alınan yönet�m kurulu/yetk�l� kurul kararının onaylı suret�.

f) Tarımsal danışmanlık h�zmet� verd�ğ� �şletmen�n t�p�ne göre, her �şletme �ç�n aşağıdak� belgelerden b�r� veya
b�rkaçı:

1) ÇKS belges�.
2) AKS belges�.
3) Örtü altı kayıt s�stem� belges�.
4) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�.
5) Hayvan pasaportlarının veya l�steler�n�n �l/�lçe müdürlüğü onaylı suret�.
6) Hayvan kayıt s�stem�nden alınan belge/l�ste.
7) OTBİS’e kayıtlı olduğuna da�r �l veya �lçe müdürlüğünden alınan yazı.
8) Kanatlı hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n, etl�k veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdek� hayvan

sayısını gösteren �l veya �lçe müdürlükler�nden alınan onaylı �şletme tesc�l belges�.
9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tar�hl� ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı Kanunu �le 22/11/1984

tar�hl� ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Araz� Düzenlenmes�ne Da�r Tarım Reformu Kanunu kapsamında araz�
toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemes�n�n yapılamadığı hallerde �l müdürlüğünce düzenlenecek ve
ÇKS b�lg�ler�n� �ht�va eden belge.

(4) TYDD’ye başvuran k�ş� ve kuruluşlarda �st�hdam ed�len tarım danışmanına a�t yerleş�m yer� adres�,
tarımsal danışmanlık h�zmet bürolarının bulunduğu �lde �kamet ett�ğ�ne da�r TYDBİS’ten kontrol ed�l�r.

Başvuru tar�h�, başvuru �şlemler� ve askı �şlemler�
MADDE 9 – (1) Başvuru tar�h�, başvuru �şlemler� ve askı �şlemler�ne �l�şk�n hususlar aşağıdadır:
a) TYDD’den faydalanmak �steyen k�ş� ve kuruluşlar, bu Tebl�ğ�n yayımlanmasından �t�baren on beş gün

�ç�nde, son başvurunun tat�l gününe gelmes� hal�nde tak�p eden �lk �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar �stenen belgeler �le
b�rl�kte, tarımsal danışmanlık h�zmet bürosunun bulunduğu yerdek� �lçe müdürlüğüne, �lçe müdürlüğü bulunmayan
yerde �l müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluşların şubes� var �se şube bürosunun
bulunduğu yerdek� �lçe müdürlüğüne, �lçe müdürlüğü bulunmayan yerde �l müdürlüğüne başvuru yapılır.

b) Ek-4’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık H�zmetler�ne Destekleme Ödemes� Yapılması Hakkında
Tebl�ğ Kapsamında Destekleme Ödemes� Yapılacak K�ş�/Kuruluşlara A�t İlçe İcmal� ve Ek-6’da yer alan Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Desteğ�ne Başvuran K�ş�/Kuruluşun H�zmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere A�t İlçe İcmal� �lçe
müdürlüğünce, �lçe müdürlüğünün olmadığı yerde �l müdürlüğünce son başvuru tar�h�nden �t�baren beş gün �çer�s�nde
TYDBİS'e kayıt ed�l�r. İl müdürlüğü tarafından s�stemden alınan, Ek-5’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
H�zmetler�ne Destekleme Ödemes� Yapılması Hakkında Tebl�ğ Kapsamında Destekleme Ödemes� Yapılacak
K�ş�/Kuruluşlara A�t İl İcmal� ve Ek-7’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğ�ne Başvuran
K�ş�/Kuruluşun H�zmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere A�t İl İcmal� çıktıları onaylanarak askıya çıkarılmak üzere
başvurunun yapıldığı �lçe müdürlükler�ne gönder�l�r. Son başvuru tar�h�nden �t�baren on gün sonra �l ve �lçe
müdürlükler�nde askıya çıkarılır. İcmaller beş gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve �nd�rme tar�h ve saat�
tutanağa bağlanır. Askı süres�nce �l müdürlüğüne yapılan �t�razlar en geç beş gün �çer�s�nde �l tekn�k kom�tes�
tarafından değerlend�r�lerek karara bağlanır ve kabul ed�len değ�ş�kl�kler �cmale �şlenerek kes�nleşm�ş Ek-5 ve Ek-7
�cmaller� alınır. Herhang� b�r �t�raz olmadığı takd�rde �cmallerdek� b�lg�ler doğru kabul ed�l�r. Daha sonra yapılacak
�t�razlar değerlend�rmeye alınmaz ve herhang� b�r hak doğurmaz.

c) Tarımsal �şletme b�rden fazla k�ş� ve kuruluştan h�zmet aldığı takd�rde, yazılış sırasına göre olmak üzere;
ceza durumu, kuruluşa üyel�k durumu, �şletmen�n ağırlıklı tarımsal faal�yet� �le tarımsal danışmanlık h�zmet�n�n
uyumu, tarım danışmanı sert�f�ka türü, yetk� belges� tar�h�, sözleşme tar�h� ve başvuru tar�h�ne göre �l müdürlüğünün
bel�rled�ğ� b�r kuruluştan h�zmet alır. D�ğer k�ş� ve kuruluş, �cmaller askıya çıkmadan önce Ek-3’tek� �cmalde eks�len
tarımsal �şletmeler�n yer�ne yen� tarımsal �şletmeler bel�rler. Bu tarımsal �şletmelerle �lg�l� belgeler� ve yen�den
düzenled�ğ� Ek-3’tek� �cmal� TYDD başvurusunun yapıldığı �l/�lçe müdürlüğüne sunar ve Ek-3’tek� �cmalde başka b�r
değ�ş�kl�k yapılmaz.

ç) İcmaller� askıya çıkarma ve �nd�rme tar�h�n�n resmî tat�l gününe denk gelmes� hal�nde �cmaller� askıya
çıkarma ve �nd�rme �şlem� resmî tat�l� tak�p eden �lk �ş günü gerçekleşt�r�l�r.

d) Kes�nleşm�ş Ek-5 askı �cmal�, �t�razların değerlend�r�lmes�n� müteak�p beş gün �ç�nde Başkanlığa gönder�l�r.



e) Başvuru b�t�ş tar�h�nden sonra askı süres� �ç�nde ver�len �t�raz d�lekçeler�nde talep ed�len değ�ş�kl�kler
dışında ç�ftç�n�n beyanı �le 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len kayıt s�stemler�nde yapılacak
güncellemeler TYDD ödemes�ne esas olamaz.

f) TYDD’ye başvurmuş olan k�ş� ve kuruluşlardan, �l/�lçe müdürlükler�nde oluşturulan kom�syonlarca veya
Başkanlıkça Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğ kapsamında yapılan denetleme ve �nceleme sonucu
Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�nde tanımlanan cezalardan uyarma �ç�n toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama
veya önce uyarma cezası alıp �k�nc� uyarmadan dolayı kınama cezası �ç�n toplam TYDD tutarı %20 oranında, önce
uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası �ç�n toplam TYDD tutarı %40 oranında azaltılır. Kınama üstü ceza
ver�lm�ş k�ş� ve kuruluşlar �l/�lçe �cmal�nden çıkartılır.

g) Tarımsal danışmanlık h�zmet sözleşmes� herhang� b�r nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshed�len
tarımsal �şletmeler �l/�lçe �cmal�nden çıkartılır.

(2) TYDD b�r�nc� ve �k�nc� d�l�m ödemeler� yapılmadan önce; tarım danışmanının sözleşme yapıldığı tar�hten
�t�baren SGK pr�m ödemes�n�n aylık bazda �cmal�n� gösteren belge, ücret hesap pusulası ve maaş dekontları, tem�nat
alınması ve ödeme �cmaller�n�n Başkanlığa gönder�lmes� aşağıdak� şek�lde gerçekleşt�r�l�r:

a) 30/4/2021 tar�h�ne kadar gönder�lmes� gereken b�r�nc� d�l�m ödemeye esas �l �cmal� �le 30/11/2021 tar�h�ne
kadar gönder�lmes� gereken �k�nc� d�l�m ödemeye esas �l �cmal� Başkanlığa gönder�lmeden önce; tarımsal danışmanlık
h�zmet� sunan kuruluşlarda �st�hdam ed�len tarım danışmanının, sözleşme yapıldığı tar�hten �t�baren SGK pr�m
ödemes�n�n aylık bazda �cmal�n� gösteren belge ve 6 ncı madden�n dördüncü fıkrasının (d) bend� hükmüne uygun
Banka veya d�ğer banka maaş dekontları �le kuruluş tarafından tarım danışmanı adına düzenlenm�ş ücret hesap
pusulası TYDD başvurusunun yapıldığı �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Bu �şlem� uygulamayan kuruluşlar �l/�lçe
�cmal�nden çıkartılır.

b) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’u kadar
süres�z banka tem�nat mektubunu 8 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len yetk�l� k�ş�ler aracılığı �le 30/4/2021
tar�h�nden önce �l müdürlüğüne tesl�m eder veya ödenecek olan toplam TYDD tutarının %5’� kadar tutarı, �l
defterdarlığınca açılan hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından tey�d� alınan kes�n tem�nat mektupları muhafazası �ç�n
defterdarlık muhasebe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Bu �şlem� uygulamayan k�ş� ve kuruluşlar �l/�lçe �cmal�nden
çıkartılır.

c) Tem�nat mektuplarının toplam tutarı ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak
kaydıyla, T.C. Z�raat Bankası ve/veya d�ğer bankalardan, b�rden fazla kes�n tem�nat mektubu alınab�l�r.

ç) 30/11/2021 tar�h�ne kadar gönder�lmes� gereken �k�nc� d�l�m ödemeye esas �l �cmal� Başkanlığa
gönder�lmeden önce serbest tarım danışmanı, z�raat odası ve üret�c� örgütler�n�n vades� geçm�ş verg� borcu olmadığına
da�r �lg�l� kurumdan alınan belge TYDD başvurusunun yapıldığı �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Bu �şlem�
uygulamayan k�ş� ve kuruluşlar �l/�lçe �cmal�nden çıkartılır.

d) B�r�nc� fıkranın (f) bend�nde bel�rt�len ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas �l ödeme
�cmaller� hazırlanır. Bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce �k� defa olmak üzere 30/4/2021 tar�h�nden sonra b�r�nc� d�l�m ve
30/11/2021 tar�h�nden sonra yapılacak olan �k�nc� d�l�m ödemes�ne a�t Ek-4 ve Ek-6 ödeme �cmaller� �lçe
müdürlüğünden �l müdürlüğüne beş gün �ç�nde, Ek-5 ve Ek-7 �cmaller� �l müdürlüğünden Başkanlığa on gün �ç�nde
gönder�l�r. İl/�lçe müdürlükler�nde oluşturulan kom�syonlarca yapılan denet�mlerde Yönetmel�k ve Uygulama Esasları
kapsamında uyarma veya kınama cezası uygulanan k�ş� ve kuruluşlara a�t ödeme �cmaller�, cezanın k�ş� ve kuruluşa
tebl�ğ tar�h�nden �t�baren �t�raz süres� olan otuz �ş günü sonunda, �t�raz olması hal�nde �se Merkez Tekn�k Kom�tes�
bünyes�nde Yönetmel�k hükümler�ne göre oluşturulan d�s�pl�n kom�syonu kararı sonrasında, ver�len karara göre
Başkanlığa gönder�l�r.

e) Ger� ödemes� olan k�ş� ve kuruluşların �cmaller�, ger� ödeme �şlem� tamamlandıktan sonra Başkanlığa
gönder�l�r.

f) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşa 10 uncu madden�n sek�z�nc� fıkrası kapsamında ödeme
yapılab�lmes� �ç�n, 36 haftalık h�zmet sunumu tamamlandıktan sonra, Ek-7’de yer alan Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Desteğ�ne Başvuran K�ş�/Kuruluşun H�zmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere A�t İl İcmal� ve Ek-11’de yer
alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık H�zmetler�ne Destekleme Ödemes� Yapılması Hakkında Tebl�ğ Kapsamında
Doğum İzn�ne Ayrılan Tarım Danışmanları İç�n Destekleme Ödemes� Yapılacak K�ş�/Kuruluşlara A�t İlçe/İl İcmal�
düzenlenerek Başkanlığa gönder�l�r.

g) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar; Yönetmel�k, bu Tebl�ğ ve Uygulama Esaslarında
bel�rt�len form ve raporları �l/�lçe müdürlüğüne tesl�m edene kadar ödeme �cmaller� düzenlenmez.

ğ) Başkanlığa gönder�len Ek-5’te yer alan �l �cmaller� ödeme �şlemler� yapılmak üzere, �lg�l� b�r�me gönder�l�r.
h) Ödemeler, Bakanlık tarafından gerekl� kaynağın bankaya aktarılmasını müteak�p Banka tarafından yapılır.
Ödeme
MADDE 10 – (1) TYDD’ye başvuran k�ş� ve kuruluşlara, Uygulama Esaslarında bel�rlenen �şletme sayısının

% 80’�n�n altına düşmemes� ve h�zmet sunması koşulu �le b�r tarım danışmanı �ç�n 46.000 TL TYDD ödemes� yapılır.
(2) Bakanlık tarafından yetk�lend�r�lerek tarımsal yayım ve danışmanlık h�zmet� sunan; üret�c� örgütü, z�raat

odası ve bunların şubeler� de dah�l olmak üzere bünyeler�nde çalıştırdıkları en fazla beş tarım danışmanı �ç�n TYDD



ödemes� yapılır.
 (3) K�ş� ve kuruluşa her b�r tarım danışmanı �ç�n yıllık 46.000 TL TYDD, 12 aylık h�zmet sunumu

zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 30/4/2021 tar�h�nden sonra 23.000 TL ve 30/11/2021 tar�h�nden sonra 23.000 TL
olmak üzere �k� d�l�m hal�nde Bakanlıkça bel�rlenen tar�hlerde öden�r.

(4) Ödeme tar�hler� kaynak durumuna göre Bakanlıkça bel�rlen�r. TYDD ödemeler� 2020 ve 2021 yılı
bütçes�nden karşılanır. Başkanlık, �ller bazında TYDD desteğ� ver�lecek serbest tarım danışmanı �le kuruluşlardak�
tarım danışmanı sayısı ve öncel�k kr�terler�n� bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(5) Üzer�nde hac�z kararı bulunan k�ş� ve kuruluşlara on �k� aylık h�zmet sunumunu müteak�p TYDD ödemes�
yapılır. Bu durumdak� k�ş� ve kuruluşların b�r�nc� d�l�m TYDD ödemes� 12 aylık h�zmet sunumu sonuna ertelen�r.

(6) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında yapacakları ger�
ödeme �şlem� tamamlanana kadar TYDD ödemes� yapılmaz.

(7) TYDD ödemeler�, şubes� olan kuruluşlar �ç�n, yetk� belges�n�n ver�ld�ğ� �l�n banka şubes�nden yapılır.
Merkez�nde faal�yet göstermeyen kuruluşlara şubeler� �ç�n ödeme yapılmaz.

(8) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kadın tarım danışmanının doğum yapması ve durumu doktor raporu
�le belgelemes� şartıyla, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşun talep etmes� durumunda, bu Tebl�ğde
bel�rt�len 52 haftalık h�zmet sunumunun en az 36 haftalık süres�nde tarımsal danışmanlık h�zmet� sunmaları hal�nde,
tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşa tarım danışmanı �ç�n 32.000 TL öden�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Tekn�k Kom�teler�

İl tekn�k kom�teler�n�n görevler�
MADDE 11 – (1) İl tekn�k kom�teler� aşağıdak� görevler� yapar:
a) İl tekn�k kom�tes� �l düzey�nde tarımsal yayım ve danışmanlık h�zmet sunumunun kal�te ve ver�ml�l�ğ�n�

artırmak, h�zmet sunumundak� aksaklıkları ortadan kaldırmak �ç�n �lg�l� mevzuata uygun her türlü tedb�r ve kararı alır.
b) İl tekn�k kom�tes� tarımsal danışmanlık h�zmetler� kapsamında, düzenlenecek faal�yetler�n sayısını

artırmaya, yen� faal�yet eklemeye ve faal�yetler�n konusunu bel�rlemeye yetk�l�d�r.
c) İl tekn�k kom�tes� tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak

üzere her türlü tedb�r� alır.
ç) İl tekn�k kom�tes� �l düzey�nde tarımsal danışmanlık h�zmet sunumu ve TYDD �le �lg�l� her türlü �şlem�

denetlemek üzere gerek görürse, �l müdürlükler�nden koord�nasyon ve tarımsal ver�ler şube müdürü başkanlığında
oluşturulan denetleme kom�syonunu görevlend�reb�l�r.

d) İl tekn�k kom�tes� gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekl� �dar� ve hukuk� �şlemler� yapmaya
yetk�l�d�r ve alınan kararların uygulanması yönünde kom�te başkanı aracılığı �le �lg�l� merc�lere g�r�ş�mde bulunur.

e) İl tekn�k kom�tes� haksız yere TYDD’den yararlandığı tesp�t ed�len k�ş� ve kuruluşların beş yıl süreyle
h�çb�r destekleme programından yararlandırılmamasını değerlend�r�r ve karara bağlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda
bulunulduğunu tesp�t eden �l/�lçe müdürlüğü de, �lg�l� Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

f) İl tekn�k kom�tes�, bu Tebl�ğ�n uygulanması sırasında ortaya çıkab�lecek �ht�laflı konuları çözmeye ve karar
almaya yetk�l�d�r. İl tekn�k kom�tes�n�n kararlarına yapılan �t�razlar Merkez Tekn�k Kom�tes� bünyes�nde Yönetmel�k
hükümler�ne göre oluşturulan d�s�pl�n kom�syonu tarafından değerlend�r�l�r ve kes�n olarak karara bağlanır.

Desteklemeler�n denet�m�ne �l�şk�n görev ve yetk�ler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteğ� uygulamasının denet�m�n� sağlayacak tedb�rler�

almaya Bakanlık yetk�l�d�r. Uygulamaya �l�şk�n �nceleme ve denet�mler Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Destekleme uygulamaları, �nceleme ve denet�m�n yanı sıra �lg�l� mevzuatın öngördüğü her türlü denet�me

tab�d�r.
(3) Yapılan denet�mler sırasında, tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların, tarımsal �şletme

sah�pler�n�n, b�lg�ler�nde gerçeğe aykırı beyan veya verd�kler� belgelerde sahte evrak tesp�t ed�lmes� hal�nde bunlar
hakkında �lg�l� Cumhur�yet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca �lg�l� memurlar hakkında da gerekl�
yasal �şlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münfer�t ş�kâyet ve �hbarları ayrıca değerlend�r�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar, Desteklemen�n Ger� Alınması,

İdar� Yaptırımlar ve D�ğer Hükümler
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda bel�rt�len k�ş� ve kuruluşlar TYDD ödemes�nden faydalanamaz:
a) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len n�tel�kler� taşımayan tarımsal �şletmelere tarımsal danışmanlık

h�zmet� sunanlar.
b) Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sert�f�ka Bölümler�ne uygun sert�f�kaya sah�p serbest tarım

danışmanları, tarım danışmanı �st�hdam eden z�raat odaları ve üret�c� örgütler�nden �stenen belgelerle b�rl�kte 9 uncu
madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len yer ve süre �çer�s�nde başvurmayanlar.

c) TYDD ödemes�nden faydalanmak üzere başvuru yapan k�ş� ve kuruluşlardan gerçeğe aykırı beyanda
bulunan ve belge �braz edenler.



ç) Kamu tüzel k�ş�ler�.
d) Men ed�ld�ğ� süre �le sınırlı olmak üzere, tarımsal desteklemeler�n herhang� b�r�nden men ed�lm�ş olan

tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar.
e) Tarımsal desteklemelerden herhang� b�r�nden men ed�len b�r tarımsal �şletmen�n men ed�ld�ğ� süre boyunca,

bu tarımsal �şletmeye tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar.
f) Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğ kapsamında yapılan �nceleme ve denetleme sonrası, yapılan

h�zmet sunumu süres�nce; Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�nde bel�rt�len uyarma, kınama, sert�f�kanın/yetk� belges�n�n
geç�c� olarak alıkonulması, sert�f�kanın/yetk� belges�n�n �ptal� cezalarından kınama üstü ceza alan k�ş� ve kuruluşlar,
yetk� belges� geç�c� �ptal� ve yetk� belges� �ptal� cezası hal� hazırda devam eden k�ş� ve kuruluşlar.

g) Tarımsal danışmanlık yetk� belges� �ptal ed�len kuruluşun başkanı veya yönet�m kurulu üyes�n�n, cezanın
ver�ld�ğ� tar�hten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan başka kuruluşlar.

ğ) Tarım danışmanı ve/veya tarım yayımcısı belges�ne sah�p olan k�ş�ler aynı zamanda tarımsal �şletme sah�b�
�se ve sah�p olduğu sert�f�ka bölümünde kend� �şletmes� tarımsal danışmanlık h�zmet� alıyorsa, bu tarımsal �şletme �ç�n
tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar.

h) Tarımsal �şletmelere on �k� aydan daha az sürel� tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşlar.
ı) İst�hdam ett�ğ� tarım danışmanını on �k� aylık h�zmet sunumu süres�nce b�rden fazla değ�şt�ren kuruluşlar.
�) Bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce tarım danışmanının h�zmet sunduğu tarımsal �şletme sayısı, ölüm hal� har�ç

olmak üzere, Uygulama Esaslarında bel�rlenen azam� �şletme sayısının % 80’�n�n altına düşen kuruluşlar.
j) Tarım danışmanının, 6 ncı madden�n dördüncü fıkrasının (d) bend� hükmüne uygun olarak aylık bazda

banka ve d�ğer banka maaş dekontu �le kuruluş tarafından tarım danışmanı adına düzenlenm�ş ücret hesap pusulası ve
SGK pr�m ödemes� belges� �le tem�nat veya tem�nat mektubunu �l/�lçe müdürlüğüne süres�nde tesl�m etmeyen k�ş� ve
kuruluşlar.

k) Tarım danışmanı �st�hdam etmeyen kuruluşlar.
l) TYDD son başvuru tar�h�nden sonra Tarımsal Danışmanlık Yetk� Belges� alan k�ş� ve kuruluşlar �le şube �zn�

alanlar.
m) Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğde bel�rt�len hükümler� yer�ne get�rmeyen k�ş� ve kuruluşlar.
n) Yönetmel�k, Uygulama Esasları ve bu Tebl�ğde bel�rt�len form ve raporları düzenlemeyen, bunları �l/�lçe

müdürlüğüne bel�rlenen süre �çer�s�nde göndermeyen k�ş� ve kuruluşlar.
Desteklemen�n ger� alınması ve tem�natın �ades�
MADDE 14 – (1) Aşağıda bel�rt�len durumlarda b�r d�l�m� veya tamamı ödenm�ş olan TYDD, 5488 sayılı

Kanunun 23 üncü maddes� hükümler�ne göre ger� alınır:
a) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşların �l/�lçe müdürlüğünde oluşturulan kom�syonlar veya

Başkanlıkça yapılacak �nceleme ve denet�mler sonrası bu Tebl�ğ kapsamında yapılan h�zmet sunumu süres�nce
Yönetmel�ğ�n 24 üncü maddes�nde bel�rt�len cezalardan �k� kez kınama ve üstü ceza alan k�ş� ve kuruluşlara yapılan
TYDD ödemes�n�n tamamı, uyarma cezası alan k�ş� ve kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemes�n�n % 10’u, kınama
veya önce uyarma cezası alıp �k�nc� uyarmadan dolayı kınama cezası alan k�ş� ve kuruluşlara yapılan toplam TYDD
ödemes�n�n % 20’s�, önce uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası alan k�ş� ve kuruluşlara yapılan toplam TYDD
ödemes�n�n % 40’ı b�r�nc� d�l�m ve �k�nc� d�l�m TYDD ödeme �cmaller�nde düşülmeden ödeme yapılmış �se bu k�ş� ve
kuruluşlara yapılan fazla ödeme.

b) Bu Tebl�ğ�n uygulama süres�nce tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluştak� tarım danışmanının
h�zmet sunduğu tarımsal �şletme sayısı, ölüm hal� har�ç olmak üzere Uygulama Esaslarında bel�rlenen azam� �şletme
sayısının % 80’�n�n altına düşen k�ş� ve kuruluşlara bu tarım danışmanı �ç�n yapılan TYDD ödemes�.

c) Tarımsal danışmanlık yetk� belges� �ptal� cezası alan kuruluşun ortağı, başkanı veya yönet�m kurulu üyes�,
cezanın ver�ld�ğ� tar�hten sonra görev aldığı d�ğer tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan kuruluşlara ödenen yılı TYDD.

ç) 13 üncü maddede yer alan k�ş� ve kuruluşlara yapılan TYDD ödemes�.
(2) TYDD son ödemes�n�n gerçekleşmes�n� tak�ben tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşun,

SGK pr�m borcu �le vades� geçm�ş verg� borcu olmadığına da�r �lg�l� kurumlardan aldığı belgeler �le b�rl�kte �l
müdürlüğüne müracaatı hal�nde tem�nat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kend�s�ne �ade ed�l�r. Tarımsal
danışmanlık h�zmet� sunan k�ş� ve kuruluşa ödenen TYDD’n�n herhang� b�r nedenle ger� alınması durumunda
gerekt�ğ�nde tem�nattan mahsup ed�l�r.

(3) Tarımsal danışmanlık h�zmet� sunan serbest tarım danışmanının bu Tebl�ğ kapsamında yapılan h�zmet
sunumu süres� �çer�s�nde ölümü hal�nde, ödenm�ş olan TYDD ger� alınmaz.

İdar� yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len �lg�l� merc�ler, kend�ler�ne �braz ed�len ödemelere esas teşk�l eden

belgeler�n kontrolünden ve kend� hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.
(2) Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyerek haksız yere TYDD ödenmes�ne neden olanlar �le haksız yere TYDD

ödemes�nden yararlanmak üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan k�ş� ve
kuruluşlar hakkında gerekl� ceza� ve d�ğer kanun� �şlemler yapılır.



(3) İdar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler har�ç olmak üzere bu Tebl�ğ hükümler�ne aykırı
olarak haksız yere TYDD ödemes�nden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddes� uyarınca �şlem
yapılır, alınan tem�nat mektubu veya �l müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan m�ktar Haz�ne adına �rat
kayded�l�r.

D�ğer hükümler
MADDE 16 – (1) Bakanlık, doğal afet, salgın hastalık g�b� olağanüstü durumlarda bu Tebl�ğ kapsamında

bel�rt�len h�zmetler�n yürütülmes�ne yönel�k yen�den düzenleme yapmaya yetk�l�d�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 17 – (1) 13/11/2018 tar�hl� ve 30594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve

Danışmanlık H�zmetler�ne Destekleme Ödemes� Yapılması Hakkında Tebl�ğ (Tebl�ğ No: 2018/42) yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201201-3-1.pdf

