
A - Yetki Belgesine sahip vey$,Yetki Belgesine bagvurnn kigi ve kuruluqlar web

sitelerinde;

Ana sayfada ve goriiniir bigimcle, tarrmsal yaylm ve dantgmanhk hizmetlerinin

tanrmt ve amacl hakkrnda bilgi bulundurmak,

Bqrolannrn adres*konum, telefon, faks ve elektronik posta bilgilerini igeren

iletigim bilgileri bulundurmak,
Tagmsal yiyt* ve danrgmanlrk hizmetine y0nelik mevzuatlart bulundurmak,

Grda Talm ve I-layvancrhk Bakanlrfirnrn linkini ( http://www,tarim,gov tr/)

bulundurmak,
Epitim Yayrm ve Yayrnlar Dairesi Baqkanhfrnrn linkini
(http://www.tarim.gov.t/EYYDB) bulundurmak
ilin- tatt-tal tiretim deseni ve hizmet sundufu igletmelerin (giftgiierin) tiretim

konulannda teknik bilgiler ile teknik bilgilere ulagabileoek linkleri bulundurmak.

Yonetim ve gah$an personelin bilgi qemastnt bulundurmak,

Kurulupta istihdanr edilen ydneticinin mezuniyet belgeleri ile tarrm dantqrnalanntn

mezuniyet ve sertifika bdlilmti bilgilerini bulundurmak,

i) Tarrmsal danrgmanfik hizmeti verecek kigi ve kuruluglar, giftgilerle imzaladrklan

s6zlegme kapsamrnda yapacaklan tanmsal clantgmanltk gahqmalanna iligkin ayhk

ve yrlhk programlan hazrrlaytp bulundurmak,

j) Uretici Orgiitleri/Ziraat Odalan Yonetim Kurulu, tartmsal danrqmanllk hizmetleri

ile ilgili bUtttn hususlardan sorumlu oldu[undzur y0netim kurulu listesi

bulundurmak,
k) 'falmsal danrgmanfik faaliyetinde bulunan kigi ve kurtrluglar, yaptrklan giftqi

ziyareti, giftgi epitimi, 9iftgi gezisi, fuar, demonstrasyon vb, faaliyetleri g0steren,

bilgi, fotofraflar, video ve slayt g0sterileri bulundurmak,

l) S6zlegme imzalanan giftgi/giftgi grubunun ve ilin tanmsal i.lretimde karqrlagmlq

olduklarr problemler ve 9Oztlm 0nerilerini bulundurmak,

zonrndadtr,

B - Yetki Belgesine salrip vcyn Yetki Belgesine baqvuran kigi ve kuruluglar web

sitelerinde;

.t, a) Siyasi igerik taqryan yazt, igaret ve amblem,
b) Gizlilik ilkesini bozacak tairmsal igletmelerle ilgili kigisel, bilgi ve bolgeler,

c) Tartmsal girdi reklamr (ilag, gilbre, makine vs'),

d) Kurumlaiile di[er Tanmsal Yayrm ve Dantgmanhk l-lizmeti veren vaktf,

dernek, iiretici 0rgrltleri, zftaalodalart, girketler hakkrnda ktigilk di.lgtlrtloii ve

karalaYrct ifadeler,
bulundurulmamaltdtr.

C - Birden fazla faaliyet al1ntnq sahip ilretici iirgiitil I zitqat odast ile tanmsal

danrgmanhk hizmeti drqrnda baqka thaliyetlerde bulunan qirkctler, web sitelerinin iginde

tarrmsal yaylm ve danrymanhk hizmcti ilc ilgili ayrr bir web sayfasl afar' bu sayfada

tagm drgr faaliyet konularr ile tanmsal girtli sattgt ve reklamtnt gnfinqtrran herhangi bir
yayrn bulunduramaz.' 

A - Kurulacak olan Wcb sitesi 5651. sayrh Internet Ortamrnda Yaprlan Ynytnlann

Dtizenlenmesi ve Bu Ynyrnlar Yoluyla lglencn Suglarla Mtlcadele Edilmesi l{akktndn

Kanun ve difer mevzuata uygun olmah, konusu mczkun,mevzuata g0re suq teqkil edon

igerik bulundurulmarnahdtr. \'
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