
Ek-2 

KOORDİNASYON VE TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

HİZMETİN 
TAMAMLANMA 

SÜRESİ 
(EN GEÇ) 

1 Staj başvuruları 

- SGK işe giriş bildirgesi 

- Öğrenci belgesi 

- Staj değerlendirme formu (Staj başvurusu kabul edilen öğrencilerden staja 

başlama gününde istenir) 

 

Başvuru lise ve dengi okullar için  https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-staj-

basvurus  yükseköğrenim öğrencileri için https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-kariyer-

kapisi-hizmeti adresinden yapılır. 

15 gün 

(İlan edilen son 

başvuru 

tarihinden 

itibaren) 

2 

Tarımsal Danışmanlık  

Yetki Belgesi 

Verilmesi 

Üretici Örgütleri ve Ziraat Odaları için; 

- Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1a), 

- Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek için yetkili kurul kararı, 

- Uygun görüş raporu, 

- İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet 

sözleşmesinin onaylı sureti, tarım danışmanına ve varsa yöneticiye ait sertifika 

sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet 

belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı 

belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin onaylı sureti ve 

danışmanların onaylı sertifika suretleri. 

7 gün  

https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-staj-basvurus
https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-staj-basvurus
https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-kariyer-kapisi-hizmeti
https://www.turkiye.gov.tr/cbiko-kariyer-kapisi-hizmeti


- Web Sitesi 

 

Serbest Tarım Danışmanları için; 

- Matbu Başvuru Dilekçesi; İlçe/İl Müdürlüğüne (Ek-4a), 

- Vergi Dairesinden Serbest Meslek Mükellefiyeti Tescil Belgesi ve fatura/serbest 

meslek makbuzu, 

-SGK Onaylı Belge, 

- Tarımsal Danışmanlık Sertifikasının onaylı sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve 

nüfus cüzdanı sureti, 

- İlgili Meslek Kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair Onaylı Belge,  

- Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası, iletişim bilgileri, 

- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri, 

- Uygun Görüş Raporu.  

- Web Sitesi, 

3 

Tarımsal Yayım ve 

Danışmanlık 

Desteklemesi 

- TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)  

- TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi/Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2) 

- TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi/Kuruluşun hizmet sunduğu tarımsal 

işletmelere ait icmal (Ek-3) 

- Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarla 

yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi 

10 gün 

 

(Başvuru 

başladıktan 

sonra askıya 

çıkma süresi) 



- Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin SGK prim borcu 

olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge 

- Serbest tarım danışmanı, ziraat odası ve üretici örgütlerinin vadesi geçmiş vergi 

borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınan belge 

- Kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili ziraat odası başkanı, birlik başkanı ve 

kooperatif başkanı için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili 

kurul kararının onaylı sureti 

- Tarımsal danışmanlık hizmeti verilen her işletme için işletmenin tipine uygun 

kayıt belgesi (ÇKS, AKS, OTBİS, Türk-Vet, Hayvan Listeleri vb.) 

4 

Tarım Yayımcısı/ 

Danışmanı 

Sertifikalarının 

Değiştirilmesi, 

Yenilenmesi 

- Değişikliği gerektiren durumu gösteren belgeler  

 

https://tydbis.tarimorman.gov.tr/EHizmetler adresinden e-devlet şifresi ile girilerek 

başvuru yapılır. İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından belgeler kontrol edilerek 

onaylanır. 

7 gün 

5 

Tarımsal Yayım Ve 

Danışmanlık Sınav 

Başvurusu 

- Öğrenim belgesi 

- Fotoğraf  

- Bölüm değişikliği veya uzmanlık belgesi için gerekli belge ve SGK hizmet 

dökümü 

 

https://tydbis.tarimorman.gov.tr/EHizmetler adresinden e-devlet şifresi ile girilerek 

başvuru yapılır. İl Müdürlüğü yetkilisi tarafından belgeler kontrol edilerek 

onaylanır. 

Sınav 

duyurusunda 

belirtilen süre 

https://tydbis.tarimorman.gov.tr/EHizmetler
https://tydbis.tarimorman.gov.tr/EHizmetler


6 
Çiftçi Malları Koruma 

Bütçesi Onayı 

- Koruma bütçesi 

- Heyet kararı 

- Koruma tarifesi 

- Koruma bölgesi krokisi 

- Koruma ücreti listesi 

- Askı tutanağı 

30  gün 

7 
Zirai Gelir 

Hesaplamaları  

1-İlgili kurum ve şahıslar tarafından gelen matbu evraklar 

2-Dilekçe 

5 İş Günü 

8 

Tabii Afet Hasar 

Tespiti 

1-Başvuru Dilekçesi  

50 İş Günü 

9 Çiftçi Kursları 1-Başvuru Dilekçesi (Bireysel veya toplu listeli) 15 İş Günü 

 
 

 
 
 
 


