
 

 

 

23 Kasım 2019 tarihinde yapılacak Tarımsal yayım ve Danışmanlık Sınavı Başvuru Şeması 

Tarih     İşlemler 
 

16-26 Eylül 2019 

 

Adayın, odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarasını girerek 80 TL sınav başvuru ücretini banka/kredi kartı ile (kart 

numarası girilerek) ödemesi veya  adaylar 80 TL sınav ücretini Halkbankası'nın herhangi bir şubesinden havale ücreti ödemeksizin 

Kurumsal Tahsilat hesabına, sınavın adı verilerek (Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı) elden yatıracaklardır. EFT, Havale ya 

da ATM aracılığı ile yatırılan ücretler dikkate alınmamaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Ücret yatırırken sorun yaşanması durumunda banko görevlisine "Ödeme ekranı, Kurumsal Tahsilat-

>Üniversiteler->Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı menüleri altında yer almaktadır" ifadesini iletiniz, 

 

30 Eylül - 14 Ekim 

2019 

Adayların sistem (e-devlet şifresi ile girilecektir)  üzerinden Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı başvurusu için formları 

doldurup, kendisi tarafından sisteme kayıt etmesi (Belirtilen link adresi ve sistem kullanım klavuzu bu tarihten önce 

www.tarimorman .gov.tr ve  https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem internet adreslerinde yayınlanacak olup, sistem bu tarihler 

arasında kullanıma açılacaktır.) 

30 Eylül – 16 Ekim 

2019 

İl Tarım Orman Müdürlükleri ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğünde tarımsal yayım ve danışmanlık Sistem 

sorumlularının kendi illerinden ve müdürlüğünden sınava başvuru yapan adayların sınav başvurularına onay vermeleri. 

15-23 Kasım 2019 Adayların Sınava Giriş Belgelerini, http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile almaları. 

 

23 Kasım 2019 Sınav 
 

25 Kasım - 02 Aralık 

2019 

 

Adayın Sınav sorularına ve sınavın uygulanmasına ilişkin itirazı. 

 

        24 Aralık 2019 Sınav sonuçlarının http://www.tarimorman.gov.tr, http://gazisem.gazi.edu.tr ve https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem adreslerinde 

yayımlanması. Adayların sınav sonuçları ayrıca posta ile gönderilmeyecektir. 

 

25 Aralık 2019 -         

27 Ocak 2020 

 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavını kazanan adayın sınava başvuru yaptığı İl Müdürlüğüne Ek-3’te belirtilen başvuru 

evrakları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık Merkez Teşkilatı çalışanlarının başvurularının Uluslararası Tarımsal 

Eğitim Merkezi Müdürlüğüne evraklarını şahsen getirmeleri (**Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı gerekli gördüğü taktirde 

bu süreyi uzatabilir.) 

• Sınav sonuçlarına itiraz edip yapılan değerlendirme sonucunda durumu olumlu olanlar belirtilen evrakları, itiraz sonucunu 

aldıktan sonraki 30 gün içerisinde şahsen getirmeleri gerekmektedir.  

 

24 Aralık 2019 

07 Ocak 2020 

Adayın sınav sonuçlarına ilişkin itirazı.   


