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1. AMAÇ
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
kapsamında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınav Yönergesi yürürlüğe konmuştur.
Yönetmelik ve Yönerge kapsamında oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi
içerisinde görev alacak tarım yayımcısı ve tarım danışmanı sayısını artırmak ve sertifika vermek
amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından
merkezi sınav yapılmaktadır.

2. KULLANICI ARA YÜZLERİ
2.1 Giriş Ekranı
Aday sınav başvuru formuna ulaşmak için https://tydbis.tarimorman.gov.tr linkini
kullanmalıdır.

Linke

tıkladığında

karşısına
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şekildeki

ekran

gelmektedir.

Bu ekranda “TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAV BAŞVURUSU”
için ilgili işlem tarihleri arasında aktif hale gelen “Başvur” butonu tıklanarak E-Devlet giriş
ekranına yönlendirilmektedir.

2.2 E-Devlet Giriş Ekranı
Aday TC Kimlik No ve Şifresi ile sisteme giriş yaptığında başvuru formu açılmaktadır.

3. BAŞVURU FORMU KİŞİ BİLGİLERİ
Adayın kişi bilgilerinin görüntülendiği bölümdür. Bu bölümde herhangi bir değişiklik
yapılamamaktadır.
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Şeklin en altında bulunan “Engelli Mi?” Bölümünde adayın engellilik durumu varsa
kutucuğu doldurup aşağıda gösterilen seçeneklerden birini seçmesi gerekmektedir. Herhangi
bir engelinin olmaması durumunda kutucuk boş bırakılmalıdır.

4. BAŞVURU FORMU İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adayın iletişim bilgilerini girdiği bölümdür. İkametgâh adresi kısmında adayın EDevlet üzerinde kayıtlı olan adresi otomatik geldiği için aday bu bölümü dolduramamakta ve
bu bölümde değişiklik yapamamaktadır. Ancak Cep Telefon No ve E Posta bilgileri alanlarını
doldurması gerekmektedir.
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5. BAŞVURU FORMU ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Adayın öğrenim bilgilerini girdiği bölümdür. Aday kendine uygun eğitim düzeyini
seçmelidir.

Eğitim düzeyi “Lise” seçildiğinde Lise Adı ve Lise Bölümü alanları açılmaktadır ve bu
alanların doldurulması gerekmektedir.
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Eğitim düzeyi Lisans, Yüksek Lisans ve Ön Lisans seçeneklerinden herhangi biri
seçildiğinde ise aşağıda gösterildiği gibi Üniversite, Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek
Yüksek Okulu, Bölüm/Program alanları açılmaktadır ve bu alanların da doldurulması
gerekmektedir.

Eğitim düzeyi belirlendikten sonra, aday mezun olduğu üniversite bilgisini girebilmek
için üniversite adının ilk üç karakterini yazması yeterlidir.

Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okulu ve Bölüm/Program bilgilerinin
girildiği alanlar için de aynı durum geçerli olmaktadır.
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Aday öğrenim bilgilerini girdikten sonra seçmiş olduğu eğitim düzeyi için mezuniyet
belgesini sisteme yüklemelidir.
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6. BAŞVURU
BİLGİLER
Adayın

FORMU

SERTİFİKA

TALEBİNE

AİT

talep edeceği sertifika bilgilerini girdiği bölümdür. Bu bölümde “Mezun

Olunan Bölüm” ve “Mezun Olunan Bölüm Dışı” olmak üzere iki tip sertifika alanı
bulunmaktadır.
Lise ve Önlisans düzeyinde olan aday yalnızca mezun olduğu bölüm ile ilgili sertifika
talebinde bulunabilmektedir.
Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde ise her iki alanda da sertifika talebinde
bulunulabilmektedir.

Aşağıdaki ekranlarda da görüldüğü gibi, Kamuda çalışanlara “Tarım Yayımcısı”; tüm
sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları, özel sektörde çalışanlar ile serbest
meslek erbaplarına ve halihazırda herhangi bir işle uğraşmayanlara “Tarım Danışmanı”
sertifikası düzenlenir. Bu nedenle doğru sertifika türünün seçilmesi önem taşımaktadır.
6.1 Lise Düzeyinde Sertifika Talebi
Aday öğrenim bilgileri bölümünde lise eğitim düzeyini seçtiği takdirde yalnızca mezun
olduğu bölüm ile ilgili sertifika talep edebilmektedir. Aday eğer hali hazırda kamuda çalışıyor
ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor veya herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya
çalışmıyor” alanını seçmelidir.

6.1.1 Kamu Sektörü
Kamu alanında seçim yapan aday “Teknisyen Tarım Yayımcısı” türünde sertifika talep
edebilir.
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6.1.2 Özel Sektör veya Çalışmayan
Özel alanında seçim yapan aday ise “Teknisyen Tarım Danışmanı” türünde sertifika talep
edebilir.

Son olarak sertifika türü seçildikten sonra “Sertifika Bölümü” seçilir ve bu bölüm
tamamlanmış olur. Sertifika bölümü ile mezun olunan okul diplomasındaki bölüm/programın
aynı olmasına dikkat edilmelidir.
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6.2 Önlisans Düzeyinde Sertifika Talebi
Aday öğrenim bilgileri bölümünde önlisans eğitim düzeyini seçtiği takdirde yalnızca
mezun olduğu bölüm ile ilgili sertifika talep edebilmektedir. Aday eğer hali hazırda kamuda
çalışıyor ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor veya herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya
çalışmıyor” alanını seçmelidir.

6.2.1 Kamu Sektörü
Bu alanda seçim yapan aday “Tekniker Tarım Yayımcısı” türünde sertifika talep
edebilir.
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6.2.2 Özel Sektör veya Çalışmayan
Bu alanda seçim yapan aday ise “Tekniker Tarım Danışmanı” türünde sertifika talep
edebilir.

Son olarak sertifika türü seçildikten sonra “Sertifika Bölümü” seçilir ve bu bölüm tamamlanmış
olur. Sertifika bölümü ile mezun olunan okul diplomasındaki bölüm/programın aynı olmasına
dikkat edilmelidir.

11

6.3 Lisans Düzeyinde Sertifika Talebi
Aday öğrenim bilgileri bölümünde lisans eğitim düzeyini seçtiği takdirde “Mezun
Olunan Bölüm” ve “Mezun Olunan Bölüm Dışı” olmak üzere iki alandan herhangi birinde
sertifika talebinde bulunabilmektedir.

6.3.1 Mezun Olunan Bölüm
Mezun olunan bölümde sertifika talep eden aday Kamu ve Özel sektörden birini
seçebilmektedir. Aday eğer hali hazırda kamuda çalışıyor ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor
veya herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya çalışmıyor” alanını seçmelidir.
6.3.1.1 Kamu Sektörü
Bu alanda seçim yapan aday, “Uzman Tarım Yayımcısı ve Tarım Yayımcısı” olmak
üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.

Sertifika türü olarak “Uzman Tarım Yayımcısı” nı seçen aday, bölümünü de seçtikten
sonra mezun olduğu bölümde en az 3 yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını gösteren
İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri imzalı çalışma belgesini sisteme şekilde gösterildiği
gibi yüklemelidir
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Sertifika türü olarak “Tarım Yayımcısı” seçildiği takdirde ise yalnızca talep edilen
bölümü seçmesi yeterli olmaktadır.

6.3.1.2 Özel Sektör veya Çalışmayan
Bu alanda seçim yapan aday ise, “Uzman Tarım Danışmanı ve Tarım Danışmanı”
olmak üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.
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Sertifika türü olarak “Uzman Tarım Danışmanı” nı seçen aday bölümünü de seçtikten
sonra mezun olduğu bölümde en az 3 yıl süre ile danışmanlık hizmetlerinde görev yaptığını
gösterir çalışma belgesi ve çalıştığı sürede yatırılmış sigorta primine istinaden istenen SGK
hizmet belgesini sisteme şekilde gösterildiği gibi yüklemelidir
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Sertifika türü olarak “Tarım Danışmanı” seçildiği takdirde ise yalnızca talep edilen
bölümü seçmesi yeterli olmaktadır.

6.3.2 Mezun Olunan Bölüm Dışı
Mezun olunan bölüm dışında sertifika talep eden aday Kamu ve Özel sektörden birini
seçer. Aday eğer hali hazırda kamuda çalışıyor ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor veya
herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya çalışmıyor” alanını seçmelidir.
6.3.2.1 Kamu Sektörü
Bu alanda seçim yapan aday, “Uzman Tarım Yayımcısı ve Tarım Yayımcısı” olmak
üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.
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“Uzman Tarım Yayımcısı veya Tarım Yayımcısı” türünü seçen aday bölümünü de
seçtikten sonra mezun olduğu bölüm dışında en az 5 yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev
yaptığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri imzalı çalışma belgesini sisteme
şekilde gösterildiği gibi yüklemelidir.
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6.3.2.2 Özel Sektör veya Çalışmayan
Bu alanda seçim yapan aday ise, “Uzman Tarım Danışmanı ve Tarım Danışmanı”
olmak üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.

“Uzman Tarım Danışmanı veya Tarım Danışmanı” türünü seçen aday bölümünü de
seçtikten sonra Mezun olduğu bölüm dışında en az 5 yıl süre ile danışmanlık hizmetlerinde
görev yaptığını gösteren çalışma belgesini ve çalıştığı sürede yatırılmış sigorta primine
istinaden istenen SGK hizmet belgesini sisteme şekilde gösterildiği gibi yüklemelidir.
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6.4.Yüksek Lisans Düzeyinde Sertifika Talebi
Aday öğrenim bilgileri bölümünde yüksek lisans eğitim düzeyini seçtiği takdirde
“Mezun Olunan Bölüm” ve “Mezun Olunan Bölüm Dışı” olmak üzere iki alandan herhangi
birinde sertifika talebinde bulunabilmektedir.

6.4.1 Mezun Olunan Bölüm
Mezun olunan bölümde sertifika talep eden aday Kamu ve Özel sektörden herhangi
birini seçer. Aday eğer hali hazırda kamuda çalışıyor ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor veya
herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya çalışmıyor” alanını seçmelidir.
6.4.1.1 Kamu Sektörü
Bu alanda seçim yapan aday, “Uzman Tarım Yayımcısı ve Tarım Yayımcısı” olmak
üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.
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Sertifika türü olarak “Uzman Tarım Yayımcısı” nı seçen aday, bölümünü de seçtikten
sonra mezun olduğu bölümde en az 3 yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını gösteren
İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri imzalı çalışma belgesini sisteme şekilde gösterildiği
gibi yüklemelidir.

Sertifika türü olarak “Tarım Yayımcısı” seçildiği takdirde ise yalnızca talep edilen
bölümü seçmesi yeterli olmaktadır.
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6.4.1.2 Özel sektör veya Çalışmayan
Bu alanda seçim yapan aday ise, “Uzman Tarım Danışmanı ve Tarım Danışmanı”
olmak üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.

Sertifika türü olarak “Uzman Tarım Danışmanı” nı seçen aday bölümünü de seçtikten
sonra mezun olduğu bölümde en az 3 yıl süre ile danışmanlık hizmetlerinde görev yaptığını
gösterir çalışma belgesi ve çalıştığı sürede yatırılmış sigorta primine istinaden istenen SGK
hizmet belgesini sisteme şekilde gösterildiği gibi yüklemelidir.
Sertifika türü olarak “Tarım Danışmanı” seçildiği takdirde ise yalnızca talep edilen
bölümü seçmesi yeterli olmaktadır.
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6.4.2 Mezun Olunan Bölüm Dışı
Mezun olunan bölüm dışında sertifika talep eden aday Kamu ve Özel sektörden birini
seçer. Aday eğer hali hazırda kamuda çalışıyor ise “Kamu”, özel sektörde çalışıyor veya
herhangi bir yerde çalışmıyor ise “Özel veya çalışmıyor” alanını seçmelidir.
6.4.2.1 Kamu Sektörü
Bu alanda seçim yapan aday, “Uzman Tarım Yayımcısı ve Tarım Yayımcısı” olmak
üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.

“Uzman Tarım Yayımcısı veya Tarım Yayımcısı” türünü seçen aday bölümünü de seçtikten
sonra mezun olduğu bölüm dışında en az 5 yıl süre ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını
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gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri imzalı çalışma belgesini sisteme şekilde
gösterildiği gibi yüklemelidir

6.4.2.2 Özel Sektör veya Çalışmayan
Bu alanda seçim yapan aday ise, “Uzman Tarım Danışmanı ve Tarım Danışmanı”
olmak üzere iki türde sertifika talep edilebilmektedir.
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“Uzman Tarım Danışmanı veya Tarım Danışmanı” türünü seçen aday bölümünü de
seçtikten sonra Mezun olduğu bölüm dışında en az 5 yıl süre ile danışmanlık hizmetlerinde
görev yaptığını gösteren çalışma belgesini ve çalıştığı sürede yatırılmış sigorta primine
istinaden istenen SGK hizmet belgesini sisteme şekilde gösterildiği gibi yüklemelidir.
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7. BAŞVURU MÜDÜRLÜĞÜ
Sınavın kazanılması durumunda, sertifika, başvurunun sistemde seçildiği il
müdürlüğüne gönderileceğinden ve sisteme yüklenen belgelerin aslı da yine aynı il
müdürlüğüne teslim edileceğinden aday tarafından seçimin buna göre yapılması gerekmektedir.

En son olarak aday aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi başvuru sırasında vermiş olduğu
tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğine dair kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.
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8. SINAVI KAZANAN ADAYLARIN SERTİFİKALARINI E-DEVLETTEN
ALMALARI
Sınavı kazanan adaylar sertifikalarını e-devlet kapısından aşağıda gösterildiği gibi
“Belgelerim” bölümünden alacaklardır. Ancak öncesinde il tarım ve orman müdürlüğü
tarafından istenen ve aşağıdaki ekranda görülen “Talep Edilen Belgeler”in asılları il tarım ve
orman müdürlüğüne getirilmelidir.

Sınavı

kazanan

adayların

sertifikalarını

alabilmeleri

için

https://tydbis.tarimorman.gov.tr linkini kullanmaları gerekmektedir. İlk bölümde anlatıldığı
gibi belirtilen linke tıklandığında “e-Devlet ile Giriş” butonu tıklanarak e-devlet kapısında
Kimlik Doğrulama Sistemine yönlendirilmekte ve TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile
girilerek Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sistemi (TYDBİS) sayfası
açılmaktadır. Açılan sayfada aşağıdaki ekranda sol üst menüde görülen “Belgelerim” butonuna
tıklandığında sahip olduğunuz sertifikaya ait liste görülecektir.
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Aşağıdaki ekranda sağ taraftaki “Görüntüle” butonuna tıklandığında sahip olduğunuz ve
onaylanmış sertifikanız görülecektir.

26

Aşağıdaki gibi yer alan sertifikanızın sağ üst tarafında yer alan “Yazdır”a
tıkladığınızda QR kod’lu sertifikanızın çıktısını alabilirsiniz. İstediğinizde yine aynı yerdeki
“İndir” butonu ile sertifikanızı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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