TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI
SINAV BAŞVURU UYGULAMA SÜRECİ
Soru 1: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı NE ZAMAN ve NEREDE, kim tarafından
yapılacak?
Cevap 1: Tarımsal Yayım Danışmanlık Sınavı 23 KASIM 2019 Cumartesi Günü saat
10.00’da Ankara’da Gazi Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Sınav süresi 120
dakikadır.
Adaylar sınava hangi okul, salon ve sırada gireceklerini müracaatların ve ön
değerlendirmenin
tamamlanmasının
ardından
http://gazi.edu.tr
ve
http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile alacakları
SINAV GİRİŞ BELGESİNDE görebileceklerdir.
Soru 2: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavına kimler katılabilir?
Cevap 2: Tarımsal yayım ve danışmanlık sınavına tarımsal alanda, lise
(Tarım/Ziraat Meslek/Teknik Liseleri, Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi
Meslek Liseleri, Laborant Meslek Liseleri) önlisans ve lisans düzeyinde mezun
herkes katılabilir.
Soru 3: Sınav katılım ücreti ne kadar? Nereye yatırılacak?
Cevap 3: 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,
Soru 4: Sınav giriş ve sonuç belgemi nereden alacağım?
Cevap 4: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, http://gazi.edu.tr veya
http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ile 15 – 23
Kasım 2019 tarihleri arasında alabileceklerdir.
Sınav sonuçları 24 Aralık 2019 tarihinde http://www.tarimorman.gov.tr,
http://gazi.edu.tr,
http://gazisem.gazi.edu.tr
ve
https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem adreslerinde yayınlanacaktır. Adaylara

sınav sonuçları ayrıca posta ile gönderilmeyecektir.
Soru 5: Müracaattan başlayarak, sertifika verilmesine kadar olan süreç nasıl
işleyecek?
Cevap 5:
1. Adayın ÜNİVERSİTE tarafından belirlenen sınav katılım ücretini 16-26 Eylül
2019 tarihleri arasında yatırması
2. Adayın daha sonra bildirilecek sistem üzerinden (e-devlet şifresi ile) Tarımsal
Yayım ve Danışmanlık Sınav başvurusu için formları doldurup, kendisi tarafından
sisteme kayıt etmesi
3. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi
Müdürlüğü tarımsal yayım ve danışmanlık sistem sorumlularının kendi illerinden
veya Bakanlık Merkezinden sınava başvuru yapan adayların sınav başvurularına
onay vermeleri
4. Adaylar
SINAV
GİRİŞ
BELGELERİNİ
“http://gazi.edu.tr”
ve
“http://gazisem.gazi.edu.tr” adresinden TC Kimlik numaraları ile alacaklardır.
Adaylara ayrıca posta yolu ile Sınav Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
5. Sınavın 23 Kasım 2019 Cumartesi saat 10:00’da ve belirlenen salonlarda
ÜNİVERSİTE tarafından yapılması.
6. Sınav sonuçlarının 24 Aralık 2019 tarihinde ilan edilmesi
7. Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavını kazanan adayların Ek-3’te belirtilen
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavında Başarılı olan adaylardan İstenen
Evraklar ile sınava başvuru yaptığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve Bakanlık
Merkez Teşkilatında çalışanlardan sınava başvurup başarılı olanlar belirtilen
evrakları Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne şahsen getirmeleri
gerekmektedir.
8. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi
Müdürlüğü başvuruyu alır, inceler, doğruluğunu kontrol eder ve eksik evrak yok
ise başvuruyu kabul eder.
9. Sınav sonucunda başarılı olanlardan belgelerini eksiksiz teslim edenlerin
sertifikalarını almaları konusu ile ilgili olarak adaylar ayrıca bilgilendirilecektir.
Soru 6: Sınava sonucuna göre başarılı olan adaylar hangi belgeler ile başvuracaklardır?
Cevap 6: Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar duyurularda yer alan Ek-3’teki
belgeler ile sınava başvurduğu il tarım ve orman müdürlüğüne veya Bakanlık
merkezinden başvuranlar Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
aşağıdaki evrakları getireceklerdir.

23 KASIM 2019 tarihinde yapılan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Sınavında Başarılı olan adaylardan İstenen Evraklar
a) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için
lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili
farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden
lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte
lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu
gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca transkript
istenir.
b) İki adet vesikalık fotoğraf,
c) Uzman tarım yayımcısı sertifikası almak için en az üç yıl süre ile kamuda,
tarımsal yayım hizmetlerinde çalıştığını gösteren İl Müdürü / çalıştığı birimin en
üst amiri onaylı belge,
d) Uzman tarım danışmanı sertifikası almak için başvuranların en az üç yıl
süreyle sivil toplum örgütlerinde veya özel sektörde tarımsal danışmanlık
hizmetlerinde çalıştıklarını gösteren belge, iş sözleşmesi ile ilgili döneme ait
Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini gösteren belge,
e) Bakanlık merkez / taşra teşkilatlarında en az üç yıl süre ile tarımsal yayım
hizmetinde çalışmış olup emekli veya istifa etmiş olanlardan, Uzman Tarım
Danışmanı Sertifikası almak için İl Müdürü / çalıştığı birimin en üst amiri onaylı
belge,
f) İlk defa sertifika düzenlenecek kişiler için; mezun olduğu fakültenin
başka bir bölümünden sertifika almak isteyen adaylardan bu bölümde beş yıl
süre ile çalıştıklarını gösteren belge; kamuda İl Müdürlüğü / çalıştığı birimin en
üst amiri onaylı belge, kamu dışında ise çalıştığı kurum / kuruluş onaylı belge, iş
sözleşmesi ve ilgili döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerini
gösteren belge,
g) Sınavın kazanılması durumunda istenilen evrakları, asılları görülmek
sureti ile Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından onaylanır.
ğ) Sınava başvuru sırasında deprem, yangın doğal afet vb. olağandışı
durumların vuku bulması halinde evraklar İl Müdürlüğünce sınavdan sonra talep
edilebilir.
Soru 7: Başvuru evraklarının NOTER ONAYLI mı olması gerekiyor?
Cevap 7: Hayır, başvuru evraklarının asıllarını görmek kaydıyla, İl/İlçe Müdürlüğü
personeli tarafından onaylanabilir.
Soru 8: Sınavda başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Cevap 8: Söz konusu sınav çoktan seçmeli test usulünde yapılacak olup, adaylara
100 soru yöneltilecektir. Sınavda doğru sorular dikkate alınacaktır. Başarılı olmak

için en az 70 puan almak gerekiyor.
Soru 9: Sınavda kaç soru sorulacak? Hangi konulardan sorumlu olacağız?
Cevap 9: Sınavda çoktan seçmeli 100 adet soru sorulacaktır. Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Sınav sorularının konu bazında dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Konu

Soru Sayısı

1-Beden Dili

3

2-Bireysel Yayım/Danışmanlık Metotları

5

3-Dünya ve AB Ülkelerinde Tarımsal Danışmanlık

3

4-Grup Yayım/Danışmanlık Metotları

9

5-Gruplarla Çalışma Teknikleri

7

6-İletişim teknikleri

7

7-İzleme ve Değerlendirme

3

8-Kırsal Sosyoloji

2

9-Kitle Yayım/Danışmanlık Metotları

3

10-Motivasyon Teknikleri

3

11-Proje Yönetimi

3

12-Sunuş Teknikleri

4

13-Tarımsal Danışmanlık Faaliyetlerinde Uygun Amaç ve Metot Seçimi

3

14-Tarımsal Danışmanlıkta Sözleşmeli Çiftçilerine ait Mevcut Durum Analizi

3

15-Tarımsal Yayım/Danışmanlık Kavramı ve Felsefesi

3

16-Tarımsal Yayımda Hedefe Yönelik Programlama

14

17-Uyuşmazlık (Çatışma) Yönetimi

3

18-Yeniliklerin Yayılması

3

19-Yetişkin Eğitimi

7

20-Bakanlığın Teşkilat Yapısı ve Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri

4

21-Yönetmelik, Tarım Mevzuatı

8

TOPLAM

100

Soru 10: TYD Sınavına hazırlanmak için kaynak var mı? Nasıl temin ederiz?
Cevap 10: Başkanlığımıza bağlı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi
Müdürlüğünce hazırlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kitabı mevcuttur. Bu
kitabı, Eğitim Merkezimizin https://egitim.tarimorman.gov.tr/utem
web
adresinde duyurular bölümünde yer alan “TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
KİTABI”na tıklayarak bu bölümde yer alan açıklamalar doğrultusunda veya Eğitim
Merkezi ile iletişime geçerek temin edebilirsiniz.

Soru 11: Tarım Yayımcısı Sertifikası ve Tarım Danışmanı Sertifikası arasında ne fark
var? Başarılı olduğumuz takdirde adımıza hangi sertifika düzenlenecek?
Cevap 11:
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.
Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım yayımcısı/danışmanı sertifikası
verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının sonradan
ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.

Soru 12: Farklı eğitim düzeyindeki (lise, önlisans ve lisans) kişilerin sertifikaları nasıl
düzenlenecek?
Cevap 12: Sertifikalar aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
Kamu Personeli1
EĞİTİM DÜZEYİ

Diğerleri2

Tarım Yayımcısı Sertifikası Tarım Danışmanı Sertifikası

Lise

Teknisyen Tarım Yayımcısı

Teknisyen Tarım Danışmanı

Ön lisans

Tekniker Tarım Yayımcısı

Tekniker Tarım Danışmanı

Lisans

Tarım Yayımcısı

Tarım Danışmanı

Lisans mezunu olup, Uzman Tarım Yayımcısı
en az 3 yıl tarımsal
Yayım ve Danışmanlık
Hizmetlerinde
Çalıştıklarını
Belgelendirenler

Uzman Tarım Danışmanı

1

.657 Sayılı DMK ile 399 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar
(Kamu kuruluşları, belediyeler, EBK, TİGEM gibi KİT’ler)
2

. Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere tüm özel sektör, meslek
kuruluşları, sivil toplum örgütleri, Ziraat Odaları da dâhil olmak üzere çiftçi
örgütlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlar ve hali hazırda çalışmayanlar.
Soru 13: Uzman Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikası almak için hangi şartları
taşımak gerekiyor?
Cevap 13: Uzman Tarım Danışmanı/Yayımcısı Sertifikası alabilmek için lisans
mezunu olup, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde en az üç yıl boyunca
hizmet verildiğinin belgelenmesi gerekir.
Eğer yayım/danışmanlık deneyimi kamuda ise çalıştıkları kamu kuruluşunun
İl Müdürlüğünden (İlçe Müdürlüğü kabul edilmeyecektir), kamu dışında ise
çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi ve çalışma alanını net olarak
belirten üst yazı, belirtilen döneme ait Sosyal Güvenlik Kayıtları ve iş
sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden birinin eksik olması
durumunda adayın uzmanlık talebi değerlendirilmeye alınmayarak, mevcut
belgeler üzerinden işlem yapılacaktır. “2008–2010 yılları arasında, 2008 yılından
itibaren gibi, üç yıldan fazla, adı geçen personel 5 yıldan beri bitkisel üretim,

pazarlama konusunda çalışmıştır gibi” muğlâk ifadeler içeren belgeler kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
Soru 14: Mezun olduğum bölüm dışında, farklı bir konuda uzmanlaştım. Uzmanlaştığım
bölümde sertifika alabilir miyim?
Cevap 14: Mezun olunan bölüm dışında en az 5 yıl süreyle başka bir bölümde
çalıştığını belgeleyen lisans düzeyinde mezun adaylar, sertifikalarını bu bölümde
talep edebilirler. En az 5 yıllık deneyim kamuda ise ilgili kamu kuruluşunun İl
Müdürlüğünden, kamu dışında ise çalıştığı kurum/şirket/çiftçi örgütünden süreyi
ve çalışma alanının (bölümünü) net olarak belirten üst yazı, belirtilen döneme ait
SSK kayıtları ve iş sözleşmesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bununla beraber bölüm değişikliğinde Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından ilan
edilen lisans programları esas alınacaktır. YÖK tarafından kabul edilmeyen bir
sertifika bölümü talep edilirse, en yakın bölüm Başkanlık (EYYDB) tarafından
belirlenecektir.
Lisans eğitimini tarımsal alanda yapmak koşuluyla başka bir bölümde yüksek
lisans yapan kişiler lisans diploması ile birlikte yüksek lisans diplomalarını da ibraz
ederek lisansüstü eğitim yaptığı alanda bölüm değişikliği talep edebilir.
Soru 15: Kooperatif, Birlik, Ziraat Odaları gibi çiftçi örgütlerinde çalışan kişiler
danışman mı yoksa yayımcı sertifikası mı alacaklar?
Cevap 15: Tüm sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri, meslek kuruluşları ve
serbest meslek erbaplarına “Tarım Danışmanı Sertifikası” düzenlenecektir.
Soru 16: Daha önce yapılan sınavlara katıldım ancak başarısız oldum. 23 Kasım 2019
tarihinde yapılacak sınava müracaat edeceğim. Aynı başvuru belgelerini tekrar
vermem gerekiyor mu?
Cevap 16: Uygulama Esaslarında bu durumla ilgili bir hüküm bulunmadığından
her sınav dönemi için adaylardan önceki müracaatları dikkate alınmadan tüm
belgeler yeniden istenmektedir.
Soru 17: Kamu personeli değilim. Tarım Danışmanı Sertifikası bana ne gibi bir fayda
sağlayacak? Nerede kullanacağım?
Cevap 17: Tarım danışmanı, Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve
tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık
hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte belirtilen
hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir.

Belirtilen konularla ilgili hususlarda İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden
detaylı bilgi alınabilir.
Soru 18: Almış olduğumuz sertifikalar kaç yıl geçerli? Vize gerekecek mi?
Cevap 18: Sertifikalar üç yıl süreyle geçerli olup, üç yılda bir vize ettirilmek
zorundadır. Vize başvuru yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en
az iki eğitime katıldığını belgelemesi gerekir.
Sertifikaların vize edilmesi ile ilgili hususlarda İl Tarım ve Orman
Müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.
SORU 19: Üç yıl içerisinde vize edilmeyen sertifikalar geçerli midir? Bu şekilde
olan adaylar tekrar sınava girecekler mi?
Cevap 19: Yönetmelik gereği üç yıl içerisinde vize edilmeyen sertifikalar
geçersizdir. Bu şekilde olan adaylar sertifika alabilmek için tekrar sınava
gireceklerdir.
Soru 20: Yüksek lisans/doktora yaptım. Sertifikaların düzenlemesinde yüksek lisans
ve doktora diplomaları dikkate alınıyor mu?
Cevap 20: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 9 uncu
maddesinin 1. Fıkrası (ç) bendi gereğince adaylar lisans diplomalarını da ibraz
etmek şartıyla lisansüstü bölümüne ait sertifika düzenlenmesini talep edebilirler.
İlgi fıkra aşağıdadır.
• "ç) Öğrenim durumunu gösteren belge. Tarımla ilgili lisans mezunları için
lisans diploması esas alınır. Ancak tarımla ilgili lisans mezunu olup tarımla ilgili
farklı bir bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan başvuru sahiplerinden
lisansüstü bölümde sertifika talep etmeleri halinde lisans diploması ile birlikte
lisansüstü öğrenim durumlarını gösterir belge esas alınır. Öğrenim durumunu
gösteren belgede sadece program ismi yazıyorsa bu kişilerden ayrıca
transkript istenir.
Soru 21: Adaylar sınava hangi belgeler ile katılacaktır?
Cevap 21: Adaylar Sınava, 15-23 Kasım 2019 tarihleri arasında http://gazi.edu.tr
ve http://gazisem.gazi.edu.tr adresinden TC kimlik numaraları ile alacakları
SINAV GİRİŞ BELGESİ ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. Numaralı Nüfus Cüzdanı /
T.C. Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi / Geçerli Pasaport’tan bir
tanesi) ile katılacaklardır.

Geçerli kimlik belgesi dışında, kurum kimlikleri, giriş kartları ve meslek kuruluşu,
Sivil toplum örgütü üye kimlik kartı gibi benzeri belgeler kabul edilmeyecek ve
aday sınava alınmayacaktır.
Soru 22: Hâlihazırda Tarım Yayımcısı veya Tarım Danışmanı Sertifikası olanlar,
uzmanlık, bölüm değişikliği veya sertifika türü değişikliği (yayımcıyı danışmana
veya danışmanı yayımcıya) gerçekleştirmek istediklerinde tekrar sınava
katılacaklar mıdır?
Cevap 22: Hayır sınava katılmayacaklardır. Bu değişiklikleri gerçekleştirmek
isteyenler, Uygulama Esaslarının 16 ncı maddesi hükümlerine göre ilgili
belgelerle birlikte İl TO Müdürlüğüne müracaat etmelidirler.
Soru 23: Kaynak olarak Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kitabının dışında
Bakanlığın Teşkilat Yapısı ve Genel Müdürlükleri/Daire Başkanlıklarının Görevleri,
Yönetmelik, Tarım Mevzuatı ile ilgili yararlanabileceğimiz kaynak kitap, web
sitesi v.b. var mı?
Cevap 23: Belirtilen konularla ilgili Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında çıkarılan
10.07.2018 tarihli 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 14. Bölümü ile
Bakanlığımız
web
sitesinden
(Bakanlığımız-Mevzuat
bölümü
ve
https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110)
kaynak
olarak
yararlanılabilir. Ayrıca sınavda sorulacak soruların konu bazında dağılımının ve
kaynak kitap ile web sitelerinin belirtilmesi tamamen sınava girecekler için
yardımcı unsur olarak değerlendirilmelidir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı, Bakanlığımıza personel alımı
amacıyla yapılan bir sınav değildir.

