
Tarım Yayımcısı (Devlet Memuru) 

 Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön 

lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte 

ve dört yıllık meslek yüksekokul mezunlarına tarım yayımcısı sertifikası verilir.  

Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip 

olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım yayımcısı 

sertifikası verilir.  

Uzman Tarım Yayımcısı 

Uzman Tarım Yayımcısı sadece, fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu ve mezun 

olduğu bölümde en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde görev yaptığını belgeleyenlere uzman 

tarım yayımcısı sertifikası verilir. (Mezun olduğu bölümde en az üç yıl süre ile yayım 

hizmetlerinde görev yaptığını gösterir belge, İl Tarım ve Orman Müdürü imzası ile alınmak 

zorundadır.  

(Uzman Tarım yayımcısı sertifikası talep edilmesi halinde bu belge adayın sınavı kazanması 

halinde, sertifika düzenlenmesi için İl tarım ve orman müdürlüğüne verilecek dosya içerisinde 

olmalıdır.) 

Lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış kişilere mevzuat gereği Uzman Tarım Yayımcısı belgesi 

verilememektedir. 

 

 Tarım Danışmanı (Özel Sektör) 

Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön 

lisans düzeyinde eğitim almış olanlara teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla 

ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir. 

Uzman Tarım Danışmanı sadece fakülte ve dört yıllık meslek yüksekokulu mezunu tarım 

danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle danışmanlık hizmetlerinde görev 

yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir. (Mezun olduğu bölümde en az üç yıl süre 

ile yayım hizmetlerinde görev yaptığını gösterir belge, çalıştığı sürede yatırılmış olan SSK 

belgesi istenmektedir. 

(Uzman Tarım danışmanı sertifikası talep edilmesi halinde bu belge adayın sınavı kazanması 

halinde, sertifika düzenlenmesi için İl tarım ve orman müdürlüğüne verilecek dosya içerisinde 

olmalıdır.) 

Lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış kişilere mevzuat gereği Uzman Tarım Danışmanı 

belgesi verilememektedir. 

 

 

 



Sertifika Bölümü 

Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde 

bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü çalıştığı alan veya transkriptleri esas 

alınarak Başkanlıkça belirlenir. 

Mezun olduğu fakülte bölümünün dışında başka bölümünden Sertifika alma talebi 

Sınavı kazanıp sertifika düzenlenmeden aday iki şekilde sertifika bölümünde değişiklik talep 

edebilir. 

1-Mezun olduğu fakültenin başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını 

belgelendirenlerin talep etmesi ve Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus 

olmak üzere çalıştığı bölümde sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları 

bölümde sertifika alma hakkı saklıdır. Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir. 

2- Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü eğitimini tamamlayanlara sınavda 

başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça uygun görülmesi halinde lisansüstü 

eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir. 

 

Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen kişilerin 

sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının sonradan ortaya çıkması durumunda 

verilen sertifika iptal edilir. 

 


