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I.

TARIM DANIŞMANI / YAYIMCISI SERTİFİKA DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİNİN E-DEVLET KAPISINDAN
YAPILMASI

Sertifika değişikliği ile ilgili tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır. Bu başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Bilgi Sistemi (TYDBİS) üzerinden değerlendirilerek, sertifika düzenlenmek üzere Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına
gönderilir. Tüm başvurularda İlgili kurumun servis sağlayıcılarından yüklenemeyen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından istenilen evrakların
asıllarının il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Sistemden yapılan başvurularda işlemlerin devam etmesi için istenilen bilgi ve belgelerin İl
Müdürlüğüne asılları ile götürülmesi gerekmektedir.
Tarım Danışmanları/Yayımcılarının Sertifika değişikliği başvuru işlemlerini yapabilmeleri için https://tydbis.tarimorman.gov.tr linkini kullanmaları
gerekmektedir. Linke tıklandığında karşılarına Ekran-1 gelmektedir. Bu ekranda yapılmak istenen işlemin karşısındaki “BAŞVUR” butonu tıklanarak
e-devlet kapısında Kimlik Doğrulama Sistemine yönlendirilmektedir. (Ekran -2)
Ekran-1
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Ekran- 2’de TC Kimlik No ve e-Devlet Şifresi ile girilerek Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Sistemi (TYDBİS) sayfası açılmaktadır.

Ekran-2
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II.

EĞİTİM DURUMU İLE KAMUDAN AYRILIŞ/GÖREVE BAŞLAMA KAYNAKLI SERTİFİKA DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU
İŞLEMLERİNİN E-DEVLET KAPISINDAN YAPILMASI

Eğitim Durumu ile Kamudan Ayrılış/Göreve Başlama Kaynaklı Sertifika Değişiklik Başvurusunda aşağıda yer alan üç ekran gelmektedir. Bu
ekranlarda; kişi, iletişim ve öğrenim bilgileriyle ilgili zorunlu bölümler ile istenilen sertifika türü, bölümü ve ilgili bölümlerin doldurulması ve isteniyorsa
çalışma belgesine ait dosyanın sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Ekran-3 ve 4) Ekran-5’te yer alan “Başvuru Müdürlüğü” olarak ikamet edilen
ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü seçilmelidir. Bu işlemler yapıldıktan sonra “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum”
tıklanarak “Kaydet” butonu ile başvuru gerçekleşir. Başvuru, ikamet edilen ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne düştükten sonra talep edilen konu ile
ilgili bilgi ve belgelerde herhangi bir sorun yoksa yine https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresinden “Belgelerim” bölümünden yeni sertifikaya ulaşılır.
Bazı durumlarda başvuru reddedilebilir ve bununla ilgili açıklama incelenip eksiklikler giderilerek yeniden başvuru yapılabilir, ancak başvurunuzun
mevzuata uygun olmaması nedeniyle kesin olarak reddedilmesi durumlarında aynı şartlarda tekrar başvuru yapmanız sonucu değiştirmeyecektir. Ayrıca
başvuru ile ilgili kişilere SMS bilgilendirmesi de yapılır. Ancak hatalı telefon numarası girilmesi v.b. durumlardan dolayı SMS gönderimi olmayabilir,
bundan dolayı başvurunuzun durumunu öncelikle https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret ederek takip ediniz.
Ekran-3
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Ekran-4
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Ekran-5

7

III.

AD/SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU İŞLEMLERİNİN E- DEVLET KAPISINDAN YAPILMASI
Belirtilen değişiklik için; öncelikle ad / soyad değişikliğinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)’nde güncellendikten sonra; eğer

yapılmadıysa ikamet ettiğiniz Nüfus İl/İlçe Müdürlüklerinden güncelleme yapıldıktan sonra Bakanlığımız Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi
(TYDBİS)’nden başvuru yapılması gerekmektedir.
Ad /Soyad değişikliği Başvuru Formunda kişiye ait bilgiler yer almaktadır. Bu ekranda (Ekran-6 ve7) bilgiler kontrol edilir ve istenilen bilgiler
doldurulup, “Başvurum hakkında SMS ile bilgi almak istiyorum” ve “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum” soruları
cevaplandırılarak “Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanmış ve başvuru yapılmış olur.
Başvurular ikamet edilen ilin il müdürlüğüne düştükten sonra talep edilen konu ile ilgili bilgi ve belgelerde herhangi bir sorun yoksa kişi
https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresinden “Belgelerim” bölümünden yeni sertifikasına ulaşabilir. Bazı durumlarda başvuru reddedilebilir ve bununla
ilgili açıklama incelenerek eksiklikler giderilerek yeniden başvuru yapılabilir. Ayrıca başvuru ile ilgili kişilere SMS bilgilendirmesi de yapılır. Ancak
hatalı telefon numarası girilmesi v.b. durumlardan dolayı SMS gönderimi olmayabilir, bundan dolayı başvurunuzun durumunu öncelikle
https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret ederek takip ediniz.
Ekran-6
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Ekran-7
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IV.

SINAVSIZ SERTİFİKA BAŞVURUSU

“Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin” 16 ncı maddesi (1) inci fıkrasının (ğ) bendine göre “Talep
etmeleri halinde tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal
yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdürlüklerinde en az on yıl süre ile asaleten
il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu
belgelendirenlere sınava katılmaksızın bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine uygun “Tarım Yayımcısı/Danışmanı
Sertifikası” verilir.”
Bu madde kapsamında belirtilen şartları sağlayan kişiler ile Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapmış ya da halen görev yapmakta olan ve
şartları uygun olan personel başvuru yapabilir. Yönetmeliğe uygun olmayan başvurular reddedilir. (Ekran-8)
Tarım Yayımcısı/Danışmanı sertifikası başvurusu yapmak isteyen kişiler e-devlet kapısından Ekran- 1’de gösterildiği gibi “Sınavsız Sertifika
Başvurusu”na “Başvur” işleminden sonra başvurularını yukarıda anlatılan (Ekran-3-4-5)Sertifika Değişiklik işlemlerindeki aynı yolu izler ve karşısına
çıkan formu doldurur, gereken belgeleri tarayarak sisteme yükler ve sonra “Yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ediyorum”
tıklayarak “Kaydet” butonu ile başvurusunu yapar. Başvuru kişinin ikamet ettiği ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne düşer. Talep edilen konu ile ilgili
bilgi ve belgelerde herhangi bir sorun yoksa yine kişi https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresinden belgelerim bölümünden yeni sertifikaya ulaşabilir. Bazı
durumlarda başvuru reddedilebilir ve bununla ilgili açıklama incelenip eksiklikler giderilerek yeniden başvuru yapılabilir, ancak başvurunuzun mevzuata
uygun olmaması nedeniyle kesin olarak reddedilmesi durumlarında aynı şartlarda tekrar başvuru yapmanız sonucu değiştirmeyecektir. Ayrıca başvuru
ile ilgili kişiye SMS bilgilendirmesi de yapılır. Ancak hatalı telefon numarası girilmesi v.b. durumlardan dolayı SMS gönderimi olmayabilir, bundan
dolayı başvurunuzun durumunu öncelikle https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresini ziyaret ederek takip ediniz.
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Ekran-8
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V.

SERTİFİKALARDAKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN E-DEVLET KAPISINDAN YAPILMASI

Tarım Danışmanları/Yayımcılarının Sertifika değişikliği başvuru işlemlerini yapabilmeleri için https://tydbis.tarimorman.gov.tr linkini kullanmaları
gerekmektedir. Linke tıklandığında karşılarına Ekran-1 gelmektedir. Bu ekranda Maddi Hataların düzeltilmesi işlemin karşısındaki “BAŞVUR” butonu
tıklanarak e-devlet kapısında Kimlik Doğrulama Sistemine yönlendirilmektedir. (Ekran -2) Daha sonra gelen ekranda (Ekran-9) istenilen bilgiler
doldurulmalı ve Maddi Hata Nedeni seçilerek başvuru yapılmalıdır.
Başvurular ikamet edilen ilin il müdürlüğüne düştükten sonra talep edilen konu ile ilgili bilgi ve belgelerde herhangi bir sorun yoksa kişi
https://tydbis.tarimorman.gov.tr adresinden “Belgelerim” bölümünden yeni sertifikasına ulaşabilecektir. Sertifika üzerinde bir maddi hata yok ise
Başvuru reddedilecektir.
Ekran-9

12

