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T.C. 
GIDA TARIM VE HA YVANCILIK BAKANLIGI 

Egitim Y aym1 ve Yaymlar Dairesi Ba~kanhgt 

Sayt : B.12.0.EYY.O.Ol.Ol.00-045 /12.6 

Konu : TYDD 

MARDiN V ALiLiGiNE 
(tl Gtda Tanm ve Hayvancthk Mi1di1rlligi1) 

25:.10 1/20 12 

ilgi: 03/01/2012 tarih ve B.12.4.iLM.0.47.00.04111-20110 sayth yazmtz. 

ilgili yazmtz ile iliniz Ktztltepe ilc;:esinde tanmsal dam~manhk hizmeti vermekte olan 
Serbest Tanm Dam~mam Abdurrahim TiMUR'un aym zamanda zirai ilac;: bayisi oldugu tespit 
edildigi, bu tespit sonucu dam~manhk hizmeti almakta olan tanmsal i~letmelerin tanmsal 
dam~manhk destegi bloke edilmi~ olup, tanmsal i~letmelere TYDD'nin odenip 
odenemeyecegi ve dam~mana ait yetkinin devam edip etmeyecegi konusunda Ba~kanl!gJmiza 
gorli~ sorulmu~tur. Buna gore; 

1- Tanmsal Yayun ve Dam~manhk Hizmetlerinin Dtizenlenmesine Dair Y onetmeligin 
22. Maddesi 1. fthast (c;:) bendi geregince, "Serbest tanm dam~manlan, tanmsal dam~manhk 

~irketleri ve liretici orgUtlerinde hizmet sozle~mesi kar~thgmda c;:ah~an dam~manlar tanmsal 
girdilerin sat1~1111 veya reklamm1 yapamaz" hUkmi.i yer almakta ve bu hUkme uymayanlan n 
ilgili yonetmeligin 27. Maddesi 1 ftkrast (c) bedinde "Bu Yonetmelikte belirtilen tanmsal 
girdilerin ahm1 ve satl~tyla ilgili ticari faaliyet yasagma uymamak" htikmii uygulanmaktadn. 
Bu hliklimler dogrultusunda il Teknik Komitesi tarafmdan Ktzdtepe ilc;:esinde tanmsal 
dam~manhk yapan serbest tanm dam~mam Abdurrahim TiMUR'a yetk i belgesinin gc<;:ici 
iptali cezas1 verilmesi gerekmektedir. 

2- Tanmsal Yaytm ve Dant~manhk Hizmetlerine Destekleme Odemesi Y apilmasma 
Dair Tebligin (2011114) 5. Maddesi 9 ftkrasmda "TYDD'ne ba~vurusu her yoni.i il e 
tamamlam1~ ve tanmsal dam~manhk hizmeti aldtgt ki~i veya kurulu~ ile sozle~mesini son 
ba~vuru tarihinden soma kar~thkh veya tek taraflt fesih eden tanmsal i~letme TYDD almak 
ic;:in bir ay i<;erisinde tanmsal dam~manhk hizmeti veren ba~ka ki~i veya kurulu~ ile sozlq me 
imzalar" hlikmli yer almakta olup, bu hlikUm geregince, serbest tanm dam~mam Abdurrahi m 
TiMUR ile hizmet sozle~mesi imzalamt~ tanmsal i~letmelere durumun teblig edilerek, ba~ka 
bir dam~manhk hizmeti veren ki~i ve kurulu~larla bir ay i<;erisinde sozle~me imzalamast 
halinde TYDD desteginden yararlanabilirler. ilgili tanmsal i~letmelerden bir ay ic;:eri sincle 
sozle~me yapmayan tanmsal i~letmelere TYDD destegi odemesi yap~lan Sl ger kme. ktedir. 
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ve geregini rica ederim. 
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