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• Bu yayın; Avrupa Birli i ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmı tır. 

• Bu yayının içeri inden makale sahipleri sorumludur ve bu içerik hiçbir ekilde 
Avrupa Birli i ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görü  ve tutumunu yansıtmamaktadır. 

• Bu kitapta yer alan yazı ve foto rafların basım, yayım ve telif hakları 
Gaziosmanpa a Üniversitesi ve yazarlara aittir. zin alınmadan yayınlanması 
yasaktır. 

• Bu yayın; T.C.Avrupa Birli i Bakanlı ı Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programları 
Merkezi Ba kanlı ı Hayatboyu Ö renme Programı (LLP) Leonardo da Vinci 
Yenilik Transferi (TOI) Projesi olarak kabul edilen ve finanse edilen "Improving 
Competencies of Agricultural Counselors in Development of Agriculture and Rural 
(2012-1-TR1-LEO05-35178)" isimli proje kapsamında hazırlanmı tır. 
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ÖNSÖZ 

Türkiye iklim, topografya ve jeolojik yapısı 
itibari ile var olan zenginli inden dolayı tarımsal 
potansiyeli yüksek olan, çe itli bitkisel ve 
hayvansal ürünlerin üretildi i bir ülkedir. Ülkede, 
38,4 milyon ha tarım arazisi ve yakla ık 3 milyon 
tarım i letmesi bulunmaktadır. Buna ilaveten, 2011 
yılı itibariyle ülke nüfusunun yakla ık %23'ü ise 
kırsal alanda (belde ve köyler) ya amaktadır.  

Kırsal alanda ya ayan nüfusun önemli bir 
kısmı orta ya  ve üstü olan ve genelde dü ük 
e itim düzeyine sahip bireylerden olu maktadır. , 

Tarım arazileri ço unlukla küçük ve çok parçalı ve daha çok bitkisel üretimle 
u ra ılmaktadır. Bu ki ilerin tarımsal üretimle ilgili bilgi ihtiyaçları; ba ta kamu 
(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ına ba lı l / lçe Müdürlükleri, Ara tırma 
Enstitüleri, Üniversiteler gibi) olmak üzere kooperatif, dernek ve birlikler gibi 
Sivil Toplum Kurulu ları, özel danı manlık irketleri ve özel firmalar (gübre-ilaç 
bayileri, girdi üreten ve/veya pazarlayan irketler vb.) tarafından 
kar ılanmaktadır. Bu ba lamda, üreticinin bilgi (ücretli veya ücretsiz) sa lamak 
üzere ba vurabilece i bir çok kaynak bulunmaktadır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı ı tarafından 08.09.2006 tarih ve 
26283 sayılı Resmi Gazete'de "Tarımsal Yayım ve Danı manlık Hizmetlerinin 
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" yayımlanmı tır. Ayrıca; "Tarımsal Yayım ve 
Danı manlık Hizmetleri Uygulama Esasları", "Tarımsal Yayım ve Danı manlık 
Sınavı Uygulama Esasları" ve "Tarımsal Yayım ve Danı manlık Hizmetlerine 
Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebli " de çıkartılmı tır. Buradaki 
amaç; çiftçi/tarımsal i letme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki 
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde kar ılanması ile birlikte çiftçi e itimi 
ve yayım hizmetlerinde kamunun yanında özel sektör, sivil toplum örgütleri ve 
serbest tarım danı manlarının yer almasını sa lamaktır. Günümüze kadar 
Bakanlık tarafından düzenlenen sınavlarda (2010 yılına kadar lokal ve 
sonrasında merkezi sınav) ba arılı olanlara Tarım Danı manı Sertifikası 
(10.000'in üzerinde) ve Tarım Yayımcısı Sertifikası (3.000'in üzerinde) 
verilmi tir. Ayrıca Bakanlık yakla ık 1.000 civarında ki i ve kurulu a (üretici 
örgütleri, ziraat odaları, tarımsal dernek/vakıf, irket, serbest tarım danı manı) 
Tarımsal Danı manlık Yetki Belgesi vermi tir. Bakanlık 2009 yılından beri 
danı manlık hizmetlerini desteklemekte olup destek miktarı çiftçi ba ına 2014 



yılı için 600 TL'dir. Yetki sahibi ki i ve kurulu ların sözle me imzalayacakları 
tarım i letmesi sayısı ve bunların özellikleri i letme tipine göre de i mektedir. 

Tarım danı manları; çiftçinin üretimle ilgili teknik, bilgi ve yöntemler 
konusundaki ihtiyaçlarını kar ılayan ve strateji belirlemede onlara rehberlik 
eden yeti kin e itimcileridir.  

Türkiye'de, tarımsal danı manlık hizmeti veren serbest çalı anların, 
mesleki yeterliliklerini tanımlayan bir yeterlilik çerçeve belgesi ve bu belgede 
tanımlanan becerileri edinebilecekleri bir e itim modülü bulunmamaktadır.  

Avrupa Birli i E itim ve Gençlik Programları Merkezi Ba kanlı ı 
tarafından desteklenen bu proje ile; tarım danı manlarının mevcut durumu, 
ihtiyaçları ve uygulama zorlukları proje ortaklarının birikimlerinden 
faydalanılarak analiz edilmi  ve bir mesleki yeterlilik çerçeve belgesi 
geli tirilmi tir. Avrupa Nitelik Çerçevesi (EQF) do rultusunda hazırlanan nitelik 
çerçevesi ile danı manların yeterlilikleri Avrupa Birli i (AB) standartlarında 
tanımlanmı tır.  

Proje kapsamında ayrıca, danı manların nitelik çerçevesindeki asgari 
seviyede ihtiyaç duyacakları yenilikçi yayım metodolojilerini içeren bir e itim 
modülü hazırlanmı tır. Bu kapsamda danı manlar ve danı manlık hizmeti alan 
çiftçiler ile anket yapılarak htiyaç Analizi ortaya konulmu tur. Bu analizler 
sonucu ihtiyaç oldu u ortaya çıkan 26 farklı konunun bulundu u bir e itim 
modülü hazırlanmı tır. Modül kapsamında hazırlanan basılı ve görüntülü e itim 
materyallerinin etkinli ini ortaya koyabilmek amacıyla Ankara'da iki, Tokat'ta bir 
ve spanya'da bir adet pilot e itim düzenlenmi tir. Hazırlanan e itim modülleri 
yazılı ve görsel (yazarlar tarafından modüllerin görüntülü anlatımları) olarak 
basılmı  ve açık eri imli web (www.acid-project.eu) sitesinde kullanıma 
sunulmu tur. Böylece sektörün ihtiyacı olan e itim modülü ülke geneline 
yaygınla tırılmaya çalı ılmı tır. Basılı materyallerin tamamı Türkçe ve ngilizce 
olmak üzere iki dilde özenle hazırlanmı tır. Bu nedenle, proje ürünlerinden 
olanTarım Danı manları Nitelik Katalogu ve E itim Modülü yabancı 
ortaklarımız ba ta olmak üzere arzu eden tüm AB ülkeleri tarafından da 
kullanılabilecektir.  

Nitelik çerçevesi ile çiftçiler tarafından tercih edilmeleri objektif kriterlere 
dayanacak danı manlar, e itim modüllerini kullanarak, hedef kitleleri olan 
çiftçilere, ailelerine ve çalı anlarına yenilikçi yakla ımlarla hizmet verecek, 
kırsal alandaki istihdam ve yenilikçilik hızı artacaktır. 



Projenin hazırlanmasında katkıları olan Uluslararası Tarımsal E itim 
Merkezi, Tarımsal Yayım ve Danı manlık E itimcisi Zir.Müh. Yüksel 
DE RMENC , aynı kurulu tan Zir.Yük.Müh. Bülent SEZER ve Zir.Yük.Müh. 
Mustafa YA AR'a, projenin her a amasında deste ini esirgemeyen 
Gaziosmanpa a Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Mustafa AH N'e, 
projenin uygulanması a amasındaki destekleri nedeniyle proje ekibinde yer 
alan Gaziosmanpa a Üniversitesi Ziraat Fakültesi ö retim üyelerinden Prof. Dr. 
Hikmet GÜNAL, Prof. Dr. Hüseyin ÖNEN ve Yrd. Doç. Dr. Esen ORUÇ'a, 
görsel ve yazılı materyallerin hazırlanması ve basımında yardımcı olan 
Gaziosmanpa a Üniversitesi personellerinden Mustafa NAR N, M. Edip 
ASLAN ve di er çalı anlara, proje ortaklarımıza, ihtiyaç analizi kapsamında 
anketlere katılan danı man ve çiftçilere, pilot e itimlere katılan danı manlara, 
projeyi kabul eden ve maddi destek sa layan Türkiye Ulusal Ajansına ve proje 
uzmanımıza, e itim modüllerinin hazırlanmasına katkı sa layan de erli tüm 
uzman ve ö retim üyelerine, proje süresince sabırla beni destekleyen aileme, 
katkılarını burada sayamadı ım eme i geçen herkese te ekkürü bir borç bilir, 
en içten sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

 

Prof. Dr. Murat SAYILI 

Proje Koordinatörü 

 



1. G R  

Tarım danı manından çalı ma alanında beklenen (Seviye 5- 6, seviyeler 
ile ilgili detaylı bilgi için Ek 1’e bakınız.) yetkinliklere açıklık getirmeyi 
amaçlayan bu katalog; Avrupa Birli i Bakanlı ı E itim ve Gençlik Programları 
Ba kanlı ı (Ulusal Ajans) Hayat Boyu Ö renme Program Leonardo da Vinci 
Yenilik Transferi (TOI) Programı altında yürütülen ACID (Improving 
Competencies of Agricultural Consultants in Development of Agriculture and 
Rural - Tarım ve Kırsal Kalkınmada Tarım Danı manlarının Yetkinliklerinin 
yile tirilmesi) projesi kapsamında hazırlanmı tır. Doküman hazırlanırken; 5544 

sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca 
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” 
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kurulu , Görev, Çalı ma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gibi ulusal mevzuat, Avrupa Mesleki 
Yeterlilik Çerçevesi, literatürdeki benzer çalı maların bulguları, AB’nin Tarımsal 
Danı manlık sisteminden beklentileri, Ulusal ve AB Ortak Tarım Politikasının 
gereklilikleri, ulusal ve uluslararası uzmanların konu hakkındaki görü leri 
dikkate alınmı tır. 

2. MESLEK TANITIMI  

2.1. Meslek Tanımı  

Tarım Danı manı; üniversitelerin tarımla ilgili lisans ve ön lisans 
bölümlerinden mezun olan ve kendi nam ve hesabına çalı mak suretiyle 
tarımsal i letmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kurulu lara 
tarımsal danı manlık hizmeti sunan ve sertifikalandırılmı  ki ilere 
denilmektedir. 

Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danı manlık irketleri ve 
serbest tarım danı manlarınca, tarımsal i letmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve 
yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının  zamanında ve yeterli düzeyde 
kar ılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetlere Tarımsal danı manlık 
hizmetleri denilmektedir.  

Tarımsal danı manlık; Tarımsal i letme sahiplerinin, tarımsal üretim, 
i leme ve pazarlama sürecinin bütün a amalarında kar ıla tıkları problemler 
ve bunların birbirleriyle ili kileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, 
geli tirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi 
ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda ya am standardının yükseltilmesini 
amaçlayan tarımsal i letme sahiplerinin e itimi, yayım, danı manlık ve 
bilgilendirme faaliyetlerini kapsamaktadır.  

Bu sistem içerisinde görev alan tarım danı manlarının temel görevleri 
a a ıdaki gibidir:  

• Üretimin her a amasında göreviyle ilgili konularda tarımsal i letme 
sahiplerine veya hizmet verdi i di er birimlere gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırmak, gerekti inde ilgili mevzuata uygun tarımsal 
uygulamalar yapmak.  



• Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri 
konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye 
ula tırılmasını sa lamak.   

• Çevrenin, do al kaynakların ve biyolojik çe itlili in korunması için 
tarımsal i letme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek.  

• Tarımsal i letmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavu turulması ve 
etkin bir ekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda 
bulunmak.  

• letme ekonomisi danı manlı ı yapmak, gerekli tavsiyelerde 
bulunmak. letmelerin ekonomik analizleri, geli im planlamaları, i  
ve sermaye verimlili inin iyile tirilmesi ve aile i letmelerine özgü 
sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel ço altım 
materyalleri ve tohumluk üretimi konularında danı manlık yapmak.  

• Tarımda çalı anların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli 
ki isel geli im ve giri imcilik e itimlerini yapmak.  

• Görevli oldu u konularla ilgili olarak düzenlenecek e itimlere 
katılmak Danı manlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle 
yayım vasıtalarından yararlanmak ve bunları hazırlamak ve 
hazırlanmasına katkıda bulunmak.  

• Tarımsal yayım ve danı manlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, 
kayıt tutmak. Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak 
belgelerin düzenlenmesini sa lamak.  

• Üretici örgütlenmesi konusunda çalı malar yapmak.  

• Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak. 
Bakanlık tarafından tarımsal danı manlık hizmetinin yürütülmesi ile 
ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 

Tarım danı manı, bu çalı malarını, AB mevzuatlarına uygun olarak FAS 
odaklı ve i  sa lı ı ve güvenli i kurallarına uygun bir ekilde yürütür . 

Tarım danı manlarının görevleri dikkatle ele alınırsa; temel görevlerinin 
yeti kin e itimi ve rehberlik-danı manlık faaliyetlerini ve bunların alt ba lıklarını 
kapsadı ı açıkça görülebilir. 

2.2. Mesle in Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri  

• ISCO: 2132 Çiftçilik, ormancılık ve su ürünleri danı manları 

2.3. Sa lık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Ulusal Düzenlemeler  

• 5488 Sayılı Tarım Kanunu 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu  

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa lık Sigortası Kanun  

• 6331 sayılı  Sa lı ı ve Güvenli i Kanunu  



• Tarımsal Yayım ve Danı manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair 
Yönetmelik 

• Tarımsal Yayım ve Danı manlık Hizmetleri Uygulama Esasları 

• Tarımsal Yayım ve Danı manlık Sınavı Uygulama Esasları 

• Tarımsal Yayım ve Danı manlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi 
Yapılması Hakkında Tebli   

• lkyardım Yönetmeli i 

• 4857 Sayılı  Kanunu  

• 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 

• Di er Mevzuat 

Ayrıca, SG ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve 
di er mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk de erlendirmesi yapılması 
esastır.   

2.4. Meslek ile lgili AB Mevzuatı  

• (EC) No 1290/2005,  

• (EC) No 247/2006, 

• (EC) No 378/2007  

• (EC) No 1782/2003 

• (EC) No 73/2009 

2.5. Çalı ma Ortamı ve Ko ulları  

Tarım Danı manı; Genellikle kırsal alanda, farklı çalı ma ortamlarında  
çalı ırlar. Görevleri sırasında resmi kurumlarla formel, hedef kitlesi ile formel ve 
informal faaliyetler yürütürler. Görevlerini yaparken hizmet verdi i bireyler, 
çalı tı ı kurulu lardaki yöneticiler, di er personel ve meslekta ları ile ileti im 
halindedir. Bireysel görü melerini bürosunda, çiftçinin i letmesinde (tarla, 
bahçe, ahır, kümes vb.) ve evinde gerçekle tirir. Grup çalı malarını köy ortak 
alanlarında, bürosunda, resmi kurun uygulama alanlarında ve çiftçilerin 
i letmelerinde gerçekle tirir. Çalı masının büyük bölümü arazide, açık 
ortamlarda, kırsal  alanda gerçekle tirdi inden dolayı yaralanma, hayvan 
saldırılarına u rama, hastalıklara yakalanma riski mevcuttur. 

Tarım danı manları çalı ma konuları ile ilgili problemlerini bilen çiftçilerin 
teknik danı manlı ını yapmaktadır. Bu açıdan bakıldı ında tarım danı manları 
diploma konuları ile ilgili en az ön lisans, lisans mezunu olmalı ve aynı 
zamanda diploma konusu ile ilgili uzmanlık bilgisine sahip olmalıdır. 

Tarım danı manı çalı ma konuları ile ilgili problemlerin farkında olmayan 
çiftçileri veya yeniliklerin benimsetilmesi sürecinde iyi bir durum analizi 
yapmalı, yapaca ı yayım programı ve projelerle üreticilerinin teknik ve sosyal 
danı manlı ını yürütebilmelidir. 



Tarım danı manları görevlerini yürütürken: yeti kin e itim odaklı olarak 
çalı masının yanında veri toplama, analiz, proje, programlama, rehberlik, 
danı manlık, programlama, izleme ve de erlendirme, tarımsal yayım 
metodolojisi, basılı ve görüntülü materyal hazırlama ve kullanma gibi farklı 
meslek disiplinlerinin niteliklerini ta ımaları gerekmektedir. 

Tarım danı manlarının çalı ma artlarını dikkate aldı ımızda; Teknik 
yeterlilik, yeti kin e itimcisi yeterlili i, kırsal alan yeterlili i, AB ve yerel 
mevzuat uygulamaları gibi ilave kalifikasyonlara sahip olmaları gerekmektedir. 

2.6. Mesle e li kin Di er Gereklilikler ve Çalı manın Adımları 

Tarım danı manları mevzuatların gerektirdi i diploma dı ındaki gerekli 
sertifikalara sahip olması gerekmektedir.  

Tarım danı manlarının görev gereklilikleri dikkate alındı ında proje 
çalı masında: AB çiftlik danı ma sistemi, yeti kin e itimi, danı man 
gereklilikleri de erlendirilmi tir. 

3. AVRUPA'DA Ç FTL K DANI MA S STEM  (FAS) VE TARIM 
DANI MANININ ROLÜ 

Avrupa'da üye devletlerin bünyelerinde çiftçilere danı manlık hizmetleri 
götürmek üzere bir sistem kurmaları zorunluluktur ve bu sistem "Çiftlik 
Danı ma Sistemi (FAS)" olarak adlandırılır. FAS, AB ortak tarım politikasındaki 
(CAP) 2003 reformuyla gündeme gelmi tir ve bu reformun ana bile enlerinden 
biridir. Düzenlemeye göre, AB üyeleri 2007'ye kadar bu sistemlerin kurulumunu 
tamamlamak durumundadır.  

FAS'ın hedefi çiftçilerin; gıda güvenirlili i, hayvan sa lı ı ve refahı, çevre 
ve tarımsal üretimde girdi akı ı konularında farkındalıklarının artırılmasına 
yardımcı olmaktır. Ortam tarım politikasının çapraz uyum sistemine göre 
çiftçiler ancak çevre, gıda güvenirlili i, hayvan sa lı ı ve refahı üzerine belirli 
ko ulları yerine getirdiklerinde AB desteklerine eri ebilmektedir.  

FAS sisteminin bu çapraz uyum zorunlulu uyla e  zamanlı olarak 
çalı maya ba laması da bu politikaların yerinde uygulanmasını destekleme 
amacını ta ımaktadır. FAS sisteminin kurulması ve çiftçilerin bu hizmetten 
yararlanmalarına yönelik iki adet kırsal kalkınma politikası aracı bulunmaktadır. 
FAS'ten AB'nin beklentisi çiftçilerin bu zorunlu gereklilikleri yerine getirmeleri ve 
çapraz uyum sürecinde do abilecek cezai sorumlulukları zamanında 
önlemektir.  

Komisyonun AB düzenlemelerinde gerekti i ekilde Konseye FAS 
hakkında rapor yardımıyla bilgilendirme yapması da zorunludur. Bunun için 
Komisyon anket, çalı taylar, de erlendirme çalı maları ve ikili tartı malar 
yardımıyla üye ülkelerde FAS i leyi i üzerine bir çalı ma yürütmü , bu çalı ma 
sonuçlarını Konseye göndermi  ve kamuoyu ile de payla mı tır. Çalı malarda; 
FAS sisteminin içeri i, yapısı, yöntem ve araçları kapsama alınmı tır. 

Sistemi tesis etmek için belirlenen son tarih 1 Ocak 2007'dir. Bundan 
sonraki hazırlık periyodu 2007 den 2009'a kadar sürmü tür. Ancak sistemin 
i leyi i tam olarak arzulanan seviyede olmadı ı ve kompleks yapısından 



dolayı, Ulusal Çiftlik Danı ma Sistemlerinin kapasitesi ve çiftçilere götürülen 
hizmetler hakkında detaylı bir çalı ma yapmak çok kolay de ildir. Bu bölümde, 
Tarımsal Danı manlık ve arka planı üzerine okuyucuya genel bir bakı  açısı 
kazandırmak, bu bilgiler ile bu mesle in gerektirdi i kalifikasyonlar arasında 
ba  kurulmaya çalı ılacaktır. 

FAS'in Yasal Dayana ı 

Her üye ülke çiftçilere danı manlık hizmetleri götürmek üzere bir Ulusal 
Tarımsal Danı manlık sistemi tesis etmeye yasal olarak zorunludur. FAS,  en 
azından EC 73/2009 numaralı topluluk düzenlemesinin 4. ve 6. maddelerinde 
belirtilen " yi Tarım ve Çevresel Kondisyonlar" (GAEC) konularını ve zorunlu 
yönetim uygulamalarını kapsama almalıdır. Ancak danı manlık hizmetleri 
yalnızca bunlarla sınırlı de ildir, üye devletler önceliklerine göre danı manlık 
sistemlerine ilave ba ka misyonlar da yükleyebilirler. Her Ulusal FAS, özel 
sektör veya kamu kurulu u olmasına bakılmaksızın, bir veya daha fazla 
atanmı  otorite tarafından yürütülebilir. 2008'deki CAP i leyi  revizyonundan 
sonra (health check) üye devletler, topluluk düzeyinde belirlenmi  ilave kriterler 
olmaksızın hangi çiftçilerin sistemden öncelikli olarak hizmet alaca ına karar 
vermede özgür bırakılmı tır.  

Çiftçiler danı manlık hizmetlerine gönüllülük esasına göre katılmaktadır 
ve aldıkları danı manlık hizmetine göre eyleme geçip geçmemekte 
özgürdürler. FAS bu açıdan çiftçilerin yasal mevzuatları yerine getirmedeki 
sorumlulu unu ve zorunluluklarını hiç bir ekilde etkilemez. Buna kar ın, AB 
deki genel inanı , bu danı manlık hizmetlerine eri mek isteyen üreticilerin CAP 
yasal zorunlulukları yerine getirme konusunda daha bilinçli ve gayretli oldu u 
yönündedir. Bu yüzden üye devletler herhangi bir denetim için bir üreticiyi 
belirlemeleri gerekti inde, daha dü ük risk ta ıdıkları için danı manlık 
hizmetleri alan çiftlikleri seçebilirler.  

CAP in yasal gerekliliklerini yerine getirmede çiftçilerin farkındalıklarını 
artırmak FAS'in ana hedefidir. Bu yüzden "danı manlık" kavramı, çapraz uyum 
veya sektörel düzenlemelerin yerine getirilip getirilmedi ini denetlemek 
amacıyla yapılan "kontrol" kavramından ayrı tutulmalıdır. Bu yüzden üye 
devletlerdeki FAS otoriteleri, danı manlık hizmetleri sırasında çiftliklerden veya 
i letme yöneticilerinden  elde edilen ki isel veya bireysel bilgileri açıklamama 
ve gizli tutma konusunda hassas davranmalıdır. Bu ilkenin tek istisnası, FAS 
operatörlerinin AB düzenlemelerinde açıkça belirtilmi  bazı düzensizlikleri veya 
ihlalleri tespit etmesi veya ceza gerektiren adli suç durumlarıdır.   

2007-2013 Arasında Kırsal Kalkınma Fonlarından FAS'in Desteklenmesi 

Ortak Tarım Politikasının birinci sütununda yer alan FAS, ikinci sütunda 
yer alan iki araç vasıtasıyla finanse edilebilir. Birincisi; danı manlık hizmetlerini 
kullanan çiftçilerin e  finansmanıdır. Burada ana amaç, danı manlık 
hizmetlerine eri en çiftçilerin servis ücretlerinden kaynaklanan maliyet artı ını 
kısmen finanse etmek ve i letmenin toplam performansını iyile tirmektir. Asgari 
olarak, bu danı manlık hizmetleri topluluk mevzuatına dayanarak;  Güvenli i, 
GAEC ve Yasal Yönetim Zorunlulukları konularını kapsamalıdır. Deste in 
miktarı, 1500 Avro üst sınırı konulmak kaydıyla, her danı manlık servisi uygun 



maliyetinin yüzde 80'idir. Danı manlık hizmeti sa lamak üzere seçilen otoriteler 
yada kurulu lar uygun; kalifiye insan kaynakları, yönetim ve teknik birimler, 
danı manlık deneyimi ve güvenirlili i standartlarına sahip olmalıdır. Çapraz 
uyum ve i  güvenli inin gerektirdi i bilgi deneyim ve donanım bu hizmetlerde 
sa lanmalıdır. Komisyon; danı manlık hizmetlerinin sıklı ı, öncelikli hedef 
gruplar, kamu ve kamu dı ı kurulu ların kullanımı, danı manlık hizmeti veren 
kurulu ların koordinasyonu ve finansal yardımın ekli üzerine bir rehber 
yayınlamı tır. 

kinci finansal destek aracı, çiftlik danı ma sisteminin ülkede kurulu unu 
kısmen desteklemeyi amaçlamaktadır. Sistemin tesisinde destek olması için 
üye devletler 5 yıl süreyle ve gittikçe azalan biçimde desteklenebilmektedir.  

FAS Sisteminin Üye Ülkelerde leyi i 

Ocak 2009'da komisyon üye ülkelerdeki yetkili FAS otoritelerine bir 
sörvey uygulamak suretiyle bir çalı ma yürütmü tür. Sörvey; yasal mevzuat, 
koordinatör kurulu  bilgileri, sertifikasyon ve kontrol, öncelikli çiftçi grupları, 
cografi organizasyonlar, danı manlık hizmeti veren kurulu lar, bu kurulu ların 
uzmanlık alanları, hizmete eri en çiftçilerin sayısı, hizmetlerde kullanılan 
yöntemler ve finans konularını içermi tir. Ayrıca üye devletlerde bu çalı maya 
i tirak edenlere kar ıla tıkları problemleri ve gelecekle ilgili öngörülerini 
bildirmeleri için bir dizi açık soru da yöneltilmi tir. Bu sörveyden gelen cevaplar 
FAS sisteminin i leyi ini ortaya koymu tur. Ayrıca komisyon detaylı bir 
de erlendirmeyi aracı bir kurulu a ta ere etmek suretiyle yürütmü tür. Bu 
çalı malardan derlenen sonuçlar a a ıdaki gibidir. 

A) FAS'lerin Üye Ülkelerdeki Durumu 

Birçok üye devlette FAS sistemi ancak 2008 itibariyle i letmeye 
alınmı tır. lgili yerel mevzuatın hazırlanması ve yasalla tırılması, ihale 
ça rıları, danı manlık kurulu larının seçimi gibi hazırlık i lemleri 2007 yılında 
yapılmı tır. Üye devletlerin yakla ık yarısı mevcut yayım sistemlerini de içine 
alan spesifik bir yapı olu turmu tur. Geriye kalan grupta FAS mevcut yayım 
sistemi çatısı altında ele alınmı tır. 

Yakla ık 24 AB ülkesinde FAS kamu kurulu ları tarafından koordine 
edilmekte ve denetlenmektedir. 14 üye ülkede danı manlık kurulu ları özel 
veya kamu kurulu ları tarafından yapılan ihalelerle belirlenmi tir. Bir çok üye 
ülkede, tarımsal danı manlık hizmeti verebileceklerin minimum üniversite 
düzeyinde e itim derecesine(lisans veya lisans üstü) sahip olması genel kural 
olarak kabul görmü tür.  

14 üye ülkede FAS çok yo un olarak çapraz uyum gerekliliklerine 
odaklanmı ken, di erlerinde i letmenin rekabet gücü, agroteknik 
uygulamaların çevreye etkisi, kırsal kalkınma programının ve araçlarının 
uygulanması gibi geni  içerikli konuları da kapsamaktadır. 

Hizmetlerin yürütülmesinde ço unlukla iki ana yakla ım belirlenmi tir 
( ngiltere hariç bütün üye devletlerde). Bunlar çiftlikte bire bir danı manlık ve 
küçük grup tartı malarıdır. kinci yöntem daha ziyade birincisinin tamamlayıcısı 
rolündedir. Elektronik bilgi araçları ve kontrol listeleri çe itli üye devletlerde 



hizmetlerin yürütülmesinde destek sa lamı tır. 22 üye devlette; çiftçilerin 
sistemle ilk teması ba lattı ı nokta, telefonla yardım servisidir.  

Do rudan ödemelerde 15000 Avrodan fazla destek verilen çiftçilere 
öncelik verilmesi genel kuralı haricinde, hizmetlere  eri im için ba ka öncelikli 
gruplar belirlenmemi tir. Bazı üye devletler küçük çiftçilere eri mede bir takım 
sıkıntılarla kar ıla tıklarını bildirmi tir. Avrupa'da bir bütün olarak ele 
alındı ında FAS hizmetlerinden yararlanan çiftçi sayısı oldukça kısıtlıdır. 
2008'de do rudan ödemelere eri en çiftçiler arasında birebir danı manlık 
hizmeti alanların toplamı sadece yüzde 5'tir. FAS'in ana yararlanıcıları 
profesyonel danı manlık hizmetlerine zaten a ina olan büyük çiftliklerdir. 

B) FAS'in Finansmanı  

5 üye devlette çiftlikte danı manlık hizmetlerine ücretsiz eri mektedir. 
Bazı üye devletler danı manlık uygun maliyetlerini %20'den 50'ye varan 
oranlarda desteklemekte, bazıları da uygun maliyetlerinin tamamını 
kar ılamaktadır. Ancak AB ortak tarım politikasından bu hizmetlerin finansmanı 
için belirlenen üst limit i letme ba ına 1500 Avro ve uygun maliyetin yüzde 
80'dir. Üye devletler bu limiti a an kısımları kendi öz kaynaklarından 
kar ılamaktadır. 

Danı manlık hizmetlerinden yararlanan çiftçilerin ölçüsü 20 üye devlette 
planlanmı tır ve 1.123.000 çiftçi kapsama alınmı tır. 2007-2013 için bu i lere 
tahsis edilen toplam bütçe 870,5 milyon Avrodur. Bu rakamın toplam kırsal 
kalkınma harcamalarının ‰6'sına denk gelen %1,3'lük bir kısmı harcanabilmi  
ve bu destek ilk iki yılda 12.250 çiftçiyi kapsamı tır. 

7 üye ülkede danı manlık hizmetlerini ve yönetimini destekleyen tedbirler 
planlanmı tır. Koordinasyon için ayrılan bütçe 172,9 milyon avrodur ve bu 
rakam toplam kırsal kalkınma kamu harcamalarının ‰1'ine denk gelmektedir. 
Ayrılan bu bütçenin ilk iki yıl (2007-2008) %2'si harcanabilmi tir.  

C) FAS'in De erlendirilmesi 

FAS de erlendirme raporunun ortaya çıkardı ı sonuç; danı manlık 
hizmetlerinin çiftçilerin i letmedeki materyal akı ları, çevre, gıda güvenirlili i, 
hayvan sa lı ı ve refahı konularında farkındalıklarını artırmaya yardımcı 
oldu u yönündedir. Kontrol listeleri kullanarak yapılan birebir danı manlık, 
ki iye özgü olu undan ve yeknesak bir metodu izledi inden dolayı, önemli 
derecede etkili bulunmu tur. Bazı üye ülkelerde, FAS'in kurulması tarım 
sektöründeki bilgi ve yayım sistemlerinin yeniden geni  bir bakı  açısıyla ele 
alınmasına ve iyile tirilmesine olanak sa lamı tır. 

FAS çiftçilere çapraz uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi hususunda 
yardımcı olmu  ve bu durum çiftçilerin sistemi kullanmasında ana motivasyon 
kayna ı haline gelmi tir. FAS ayrıca çiftçilerin finansal yönetim becerilerini 
geli tirmi  ve çapraz uyumla ilgili kayıt tutma artlarını iyile tirmi tir. 

Tüm olumlu geli melere ra men, çiftçilerin danı manlık hizmetine olan 
taleplerinin dü ük olmasından dolayı, FAS'in toplam etkinli i oldukça dü üktür. 
De erlendiriciler, FAS'in bazı ülkelerde 2005'te tesis edilmesinden bu yana 



sistemi kullananlardaki sürekli artı tan dolayı bir geli me potansiyeli 
hissetmektedir. Bazı bölgelerde, danı manlık hizmetleri için çiftçiye ön 
ödemeler yapılması, sistemden yararlanma yönünde çiftçilerde bir takım 
isteksizliklere yol açmı tır.      

De erlendiriciler, FAS için gerekli temel-ön ko ulu; zorunlu kontrol ve 
sertifikasyon proseslerinin tam tersine, çiftçilerin sistemi kullanmadaki 
gönüllülü ü olarak görmektedir. Bu ön ko ulun belirlenmesinin sebebi, takip 
eden danı manlık servisinin zaten gönüllülük esasına dayanmasıdır. 
Günümüze kadar FAS, AB çiftçilerin CAP algılarında çok küçük de i ikliklere 
yol açmı tır. Çiftçiler, CAP'i çapraz uyum hakkında sayısız kontrol ve denetim 
faaliyetlerinden olu an sıkı bir dizi kurallar bütünü olarak görmekte bu durum 
politikaların çiftlik düzeyindeki etkinli ine negatif tesir etmektedir. Yine de, 
FAS'in çiftçiler ve danı manlar arasında etkili ve güvenli ili kiler tesis etti i 
bölgeler de yok de ildir. Bu açıdan konu uzmanları, FAS'in esnek yapısının ve 
gönüllülük ilkesinin devam etmesinde hemfikirdir. 

D) FAS'in Gelece i 

De erlendirme çalı maları ve uygulamanın ilk yıllarındaki performansına 
bakarak, komisyon FAS'in gelece i üzerine bir takım görü ler sunmaktadır. Bu 
öneriler üye devletler için tavsiye olarak algılanabilmesine ra men, yürürlükteki 
AB mevzuatına da gelecekte dahil edilebilir. Bu öneriler a a ıdaki gibidir: 

D1) Kavramların açıklanması 

• "Çiftlik Danı ma Sistemleri" ve "Çiftlik Danı manlık Hizmetleri" 
kavramları dikkatlice açıklı a kavu turulmalıdır. Çiftlik danı ma 
sistemleri terimi üye devletlerde danı manlık hizmetleri yürüten 
kamu ve özel sektör kurulu ları yada bunların karma yapısını, 
koordinasyon ve denetim kurulu larını içine alan tüm yapıyı 
tanımlayan geni  bir terimdir. Üye ülkelerde varolan çiftlik danı ma 
sistemleri; en azından çapraz uyum (çevre, halk sa lı ı, hayvan ve 
bitki sa lı ı, hayvan refahı ve do al kaynakların sürdürülebilir 
muhafazası konularını kapsayan) konusunda danı manlık hizmeti 
arayanlara bu hizmetin sunulmasını garanti eden yapılardır. Çiftlik 
danı manlık sisteminin bir çıktısı olarak "Danı manlık" ve "çiftçilere 
sadece bilgi sa lama" arasındaki ayırım iyi gözetilmelidir. 
Danı manlık hizmeti çiftçinin genel durumunu belirleme amacını 
gütmemeli, aksine çiftçilerin özel durumlarını de erlendirebilmelidir. 
Çapraz uyum gereklilikleri konusunda çiftçilere bilgi sa lama topluluk 
hukukuna göre zaten AB'nin sorumlulu udur. 

• FAS, AB'de sadece do rudan gelir deste i alan çiftçilere yönelik 
olarak de il, tüm AB çiftçilerinin faydalanabilmesi amacıyla dizayn 
edilmemi tir. Örne in bu grupta nitrat direktifi konusunda bilgiye 
ihtiyacı olan bir domuz yeti tiricisi yer alabilir. 

D2) FAS'in kapsamı  

 Ortak Tarım politikasının birinci ve ikinci sütünları için; çapraz uyum 
gereklilikleri, di er zorunlu AB uygulamaları ve bunların hedefleri 



FAS'in minimum çekirdek faaliyet alanı olmalıdır. Gerekli bu 
uygulamalar, danı manlık hizmetlerinde yeterli derecede 
kapsanmalıdır. FAS, bu konularda yardıma ihtiyaç oldu unda ilk akla 
gelen sistem olmalıdır. 

 CAP'in birinci ve ikinci sütununa dair FAS tarafından kapsanan 
zorunlu bile enler, "minimum bitki koruma ürünleri ve bitki 
besleyicileri" kullanımını içermelidir. Bu gereklilikler tarım-çevre 
subvansiyonlarına eri en çiftçilerin çapraz uyumunun bir bölümünü 
olu turmaktadır.  

 Çapraz uyum gerekliliklerini öncelikli hedef alarak, FAS halihazırda 
iklim de i ikli i, tarımın iklime olan etkilerinin azaltılması, farklı iklim 
ko ullarına ve küresel ısınmaya adaptasyon gibi konuları 
kapsamaktadır. Mevcut " yi Tarım ve Çevresel Ko ullar" standartları, 
organik karbonun tarımsal alanlarda muhafazasını ve sürdürülebilir 
kullanımını sa lamaktadır. Yine de FAS çerçevesi içinde iklim 
de i ikli ine spesifik bir yer ayırmak yararlı olacaktır. Bu kapsamda; 
teknoloji yo un bilgilendirme yapılması, iyi uygulamaların 
görüntülenmesi ve spesifik promosyon aktivitelerinin yürütülmesi 
faaliyet olarak yürütülebilir. Bunu sa layabilecek yöntem, üye 
ülkelerin bu gereklili i vurgulayan yasal bir mevzuatla ele almaları 
olabilir. Danı man, iyi uygulamaları özet bir ekilde çiftçilere 
aktararak bu konuda farkındalı ı AB düzeyinde artırabilir ve çok 
yararlı olabilir. Bir iyi uygulamalar listesi özet formda AB düzeyinde 
sunulabilir. Danı manlar iklim de i ikli ine ili kin önemli tarım 
pratiklerini anlama ve yayma konusunda özel e itim programlarına 
zorunlu olarak katılabilir. 

D3) Çapraz uyum konusunda çalı an di er aktörlere kıyasla tarım 
danı manının rolüne açıklık kazandırılması 

 Üye devletler, ortak bir anlayı la yerinde kontrol ve danı manlık 
hizmeti arasındaki farklar konusunda yeterince aydınlatılmalıdır. Bu 
iki kavram arasında çok açık bir ayırım oldu u vurgulanmalıdır. Her 
ko ulda çiftçi kendi eylemlerinden do an durumlara kar ı 
sorumludur. 

 Danı manlık hizmetlerinden ve ziyaret edilen çiftliklerden elde edilen 
ki isel bilgilerin denetçilere aktarılmaması konusundaki genel kural 
aynı hassasiyetle sürdürülmelidir. Bu durum istem dı ı ve kontrolsüz 
olarak gerçekle se dahi, gizlilik kuralının ihlali olacaktır. Bireysel 
çiftçilerin denetim bilgilerinin danı manlara aktarımı da amaca zarar 
veren bir eylem olacak ve danı mana olan güvenin azalmasına yol 
açacaktır. Eldeki mevcut kanıtlar üye devletlerin bilgilerin gizlili i 
konusundaki bu prensipleri yeterince kavrayamadıklarını 
göstermektedir.  

 Çiftlik denetimlerinden elde edilen kümelenmi  özet bilgilerin 
danı mana sa lanması yararlı olabilir ancak yine de zorunlu olarak 
yapılmamalıdır. E er danı man bunu daha iyi bir hizmet vermek için 



talep ederse, denetleme kurulu ları çalı malardan elde ettikleri ve en 
sık rastlanan uyum sorunları konusunda danı mana bilgi 
sa layabilir. 

 Tarım Danı manları, aktivitelerini çapraz uyum altında ihtiyaç 
duyulan pratikler konusunda çiftçilere yardımla sınırlandırmamalı, 
ayrıca bu mevzuatların arka planında yatan gerekliliklerini, felsefesini 
ve bunların sürdürülebilirli e etkisini de açıklayabilmelidir. Bu 
mevzuatların arkasında yatan rasyonaliteyi anlayan bir çiftçi, do al 
olarak bunların çiftlikte uygulanması konusunda daha hassas ve 
istekli olacaktır. 

 Ekonomik meselelerden do anın korunmasına dair ekolojik 
uygulamalara kadar, yeni danı manlık konuları, geli en modern 
dünyayla birlikte ortaya çıkmaktadır ve üreticiler bunları geni  bir 
yelpazede talep etmektedir. Danı manlar bu ba lamda ortaya çıkan 
her soruya cevap veremeyebilir, fakat iyi enforme edilmi  olmalı, 
bazı durumlarda bir pratisyen gibi davranabilmeli ve gerekti inde 
çiftçileri ba ka uzman danı manlara yönlendirebilmelidir. Örne in; 
e er bir çiftçi üretiminin yeniden yapılandırılmasını talep eder ve 
tarımsal pazarlar konusunda danı manlı a ihtiyacı olursa, tarım 
danı manı bu konularda uzman bir servisle çiftçiyi bulu turabilir yada 
mevcut bilgi kayna ına do ru yönlendirilmesini sa layabilir. Benzer 
bir yakla ım organik tarım içinde tavsiye edilebilir. Örne in; bir çiftçi 
üretim yapısının nasıl organik tarıma do ru dönü türülece i veya 
pazar fırsatları ve daha iyi tarım pratikleri konusunda deste e ihtiyaç 
duyabilir. FAS koordinasyon ofisleri, danı manlara gerekli network 
bilgilerini sa lamada önemli bir görevi üstlenmelidir. Bu konuda 
uzmanlık alanlarıyla birlikte Danı manların ileti im bilgilerini içeren 
bir veri tabanı olu turulabilir. 

D4) FAS'in desteklenmesi 

 1698/2005 no'lu topluluk mevzuatının 24. maddesinde tanımlanan 
"Çiftlik Danı ma Sisteminin Kullanım Ölçüsü" kapsamı açıklı a 
kavu turulmalıdır. Bir çiftçi çiftlik danı ma sistemi kullanımı 
deste ine eri ebilmek için, her çapraz uyum gereklili i hakkında 
danı manlık hizmeti almaya mecbur de ildir. Verilen destek, çiftçiler 
ve organizasyonlar için idari masrafları nisbi olarak dü ürmelidir. 
Böylelikle çiftçiler danı manlık hizmetlerindeki ödedi i miktarın 
desteklenecek kısmı için hızlıca otoritelere ba vurabilir ve çapraz 
uyumun tüm içeri inin çiftli inde uygulanmasını beklemeden 
parasını geri alabilir. Yine de koordinasyon kurulu ları ve 
Danı manlar FAS’in ana kurulu  amacı olan çapraz uyum 
zorunlulukları konusundaki dikkatlerini muhafaza etmelidir. Bazı 
durumlarda çiftçi bu konularda yardıma ihtiyacı oldu unun farkında 
olmayabilir. 



 Aynı zamanda, FAS'in sorumluluk sınırları için, ikinci sütunda yer 
alan zorunlu i  güvenli i standartları meselesi esnek olmalı ve 
göreceli olarak bile enlere göre sınırlandırılmalıdır. 

 Çiftlik Danı ma Sisteminin kullanımına dair sıklık ölçüsü açık 
bırakılmalıdır. Üye devletler imdiye kadar, 2007-2013 kırsal 
kalkınma periyodu boyunca 2 yada 3 danı manlık hizmeti alımını 
planlamı tır. Çiftçiler daha fazla hizmete ihtiyaç duyabilir, bu yüzden 
bu ölçü en azından yılda bir olacak ekilde esnek bırakılmalıdır. Bu 
esneklik ve danı manlık hizmetlerinin zorunlu kapsamı birlikte 
dü ünüldü ünde, sistemin bu ekilde daha fazla amaca hizmet eden 
ve cazibeli hale dönü ece i açıktır. Çiftçi belirlenen periyotlarda 
hizmet almak yerine gerçek bir ihtiyacı oldu unda talep ederse, 
danı manlık hizmetinin maliyeti bir seferde hedeflenen danı manlı ı 
yerine getirmeyi amaçladı ı için dü ürülecektir.  

 Çapraz uyumun kapsamı 2003’ten beri geni lemi tir. Ayrıca 
maliyetler yükselmi  ve FAS danı manlık sisteminden beklentiler 
çapraz uyumun da ötesine geçmi tir. Yeni konular; iklim de i ikli i, 
su meseleleri, biyoçe itlili i korumak vb. gibidir. Üye devletler 
AB’den danı manlık hizmetleri bütçesinin artırılmasını talep 
etmektedir. Bu artı  yukarıdaki sistemin kullanım sıklı ının artılması 
talebine paralel olarak geli mi tir. Sonuç olarak çiftçiler daha sık 
danı manlık hizmetine eri meli ve hizmetlerin kapsamı(konu olarak) 
geni letilmelidir. Çiftçiler danı manlık hizmeti alımı için çiftlik ba ına 
maksimum miktar olarak belirlenen 1500 Avro ile her yıl hizmet 
alabilir. 

 Ayrıca, FAS içerinde küçük çiftçilerin durumunu vurgulamak yararlı 
olacaktır. Küçük çiftçilerin ortak tarım politikasındaki rolü ve çapraz 
uyum konusundaki yükümlülükleri en az di erleri kadar olmasına 
ra men, halihazırda danı manlık hizmetlerine eri imleri kısıtlıdır. 
Aslında yapılan öneriler bu sorunu da çözme e ilimindedir, fakat üye 
devletler danı manlı a ihtiyacı oldu unun farkında olmayan çiftçilere 
nasıl ula ılaca ı konusunda somut çalı malar yapmalı ve daha 
istekli olmalıdır. 

 Üye devletler yardımcı aktivitelerle FAS’i desteklemelidir. Örne in 
çiftçilere di er konularla ilgili formlar gönderilirken Danı manların bir 
listesi de gönderilebilir veya denetçiler bir sorun tespit ettiklerinde bu 
listeyi çiftçiye verebilir. Dahası, EC 73/2009 sayılı yönetmeli in 4. 
maddesi “üye devletlerin danı manlar listesini çiftçilere zorunlu 
olarak vermesi” yönünde de i tirilmelidir. 

D5) FAS’in yönetimi    

• Komisyon FAS yönetim otoritelerine en azından bütün çapraz uyum 
konularında olmak üzere her danı manın temel ve sürekli hizmet içi 
e itime tabi tutulmasını iddetle tavsiye etmektedir. Bu e itimler 
çiftçinin aktüel zorunlulukları, ve zorunlulukların arka planını 



muhakkak içermelidir. E itim özellikle iklim de i ikli i gibi yeni 
alanlarda bilhassa gereklidir. 

• Üye devletler danı manlık, bilgi, yayım servisleri ve ara tırma gibi 
farklı enstrümanlar arasında her birinin özgünlü ünü bozmadan 
entegre ederek bir sinerji yaratmalıdır. Çapraz uyumun yürütülmesi 
konusunda danı manlardan gelen genel bilgiler(bireysel çiftlik 
bilgileri de il), çapraz uyumu veya FAS’i yönetmekle sorumlu 
otoritenin de ilgi alanında olabilir. Bu yüzden; Danı manlar, FAS 
Koordinasyon Kurulu ları ve Çapraz Uyum Yönetim Otoriteleri 
sahadan elde ettikleri deneyimleri payla malıdır. Bunun için yılda 
belli dönemlerde yapılan bilgi de i im günleri tertip edilebilir. 

• Sütunlar arasında tutarlılı ı sa layabilmek için, ikinci sütun için 
uygulanan “tarım danı manlarının uygun ki isel yetkinli i” prensibi 
birinci sütuna geni letilmelidir. 

• Komisyon artık daha fazla yönetim maliyeti artı ına kaynak ayırmak 
istememektedir. Koordinasyon kurulu larının görevi; özellikle FAS’in 
gelece i ve 2013 sonrası FAS ölçüleri konusunda strateji belirlemek 
üzere, çalı an sistemi izlemek ve de erlendirmektir. Bu 
de erlendirmeler gereksiz veri de i imini hedef almamalı ve 
maliyetleri yükseltmemelidir. De erlendirmenin en önemli tarafı, 
verilen danı manlık kalite ve kantitesini ölçerek(aslında çiftçinin 
hizmetten duydu u memnuniyet düzeyi) tüm FAS sisteminin gerçek 
etkinli ini belirlemektir. 

Bu bölümde anlatılanlara bakılarak FAS'in Ortak Tarım Politikasının 
ba arılı bir ekilde yürütülmesinde en temel araçlardan biri oldu u sonucuna 
varılabilir. Çiftçiler; genel olarak çevre, gıda güvenirlili i, hayvan ve bitki sa lı ı 
konularında AB mevzuatına uyum hususunda desteklenmektedir. Bu konularda 
çitçileri destekleyerek FAS, bazı destek ödemesi kayıplarının önüne geçmeyi 
amaçlamaktadır. Desteklere eri ebilen bir çiftçi, muhtemelen kendi çapraz 
uyum gerekliliklerini daha iyi anlamı  ve uygulamaya hazır hale gelmi  
demektir.  

Danı manlık servisleri, elbette ki birçok Avrupa Ülkesi için yeni bir 
kavram de ildir fakat ortak bir anlayı a yeni yeni geçilmektedir. Bu ekilde üye 
devletleri FAS sistemi kurmaya ve i letmeye yönlendirerek daha kapsayıcı bir 
anlayı  benimsetilmeye çalı ılmaktadır. imdiye kadar yapılan de erlendirme 
çalı maları FAS sisteminin ve bile enlerinin topluluk kurallarının çiftçiler 
tarafından anla ılmasında önemli bir rol oynayabilece ini göstermi tir. 

Ba langıç fazı özellikle geçmi te Tarımsal Danı manlık Hizmetleri 
deneyimine sahip olmayan ülkeler için önemli bir çabayı gerektirmi tir. Di er 
ülkeler; sistemi kurmak, mevcut bile enleri reorganize etmek ve çiftçilerin pratik 
sorularına danı manlık sa layabilecek tek bir kontakt noktası sa lamak 
üzerinde çaba sarfetmi tir. 

Hepsinden önemlisi, çözülmesi gereken yeni meselelerin ortaya çıkı ıyla, 
danı manlık hizmetlerinden beklentiler 2003 politika reformundan beri sürekli 



artmaktadır. Bu sebeple FAS, çapraz uyum gerekliliklerinin de ötesine geçerek, 
bu yeni sıkıntılara çare getirebilecek ekilde geli tirilmelidir. Bu bölümde 
anlatılan ve AB'deki de erlendirme çalı malarından elde edilen tavsiyeler 
dikkatlice ele alınmalı ve iyile tirmelere temel olu turmalıdır. 

4. YET K N E T M  

Küresel rekabette ayakta kalmak isteyen her toplum için ö renim 
yardımcılarının mesleki kalitelerinin iyile tirilmesi ve sürdürülmesi e itimin di er 
e itim bran larında oldu u gibi yeti kin ve sürekli e itimde de en zorlu 
görevlerden biri olarak ele alınmaktadır. "Yeti kin ve Sürekli E itimci" terimi; 
ö retmenler, e itmenler, koçlar (çalı tırıcılar), rehber ve danı manlar vb. gibi 
birçok meslek grubunu tanımlayan ortak bir kavramdır. Tüm bu meslek 
gruplarının ortak noktası; mesleki aktivitenin e itilecek yeti kinle do rudan 
temas ile gerçekle mesi, e itim sürecinin; yönlendirme, destekleme, izleme ve 
de erlendirme adımlarından olu masıdır. 

 Ö renim yardımcılarının aktiviteleri, yeti kin ve sürekli e itiminin; 
mesleki e itim, birle ik ve fonksiyonel e itim, sosyal, etik, kültürel ve sanat 
e itimi gibi farklı alanlarına yayılmı tır.  

Yeti kin E iticileri genel olarak; 

a) Temel, genel ve mesleki e itim görevi yürüten örgün yeti kin e itim 
kurumları, 

b) Popüler e itim yapan yaygın (non-formal) e itim kurulu ları, 

c) Genellikle yaygın e itim karakterindeki i  odaklı e itim ve geli tirme 
programlarında 

yer almakta ve istihdam edilmektedir. 

Yeti kin e itimcisi yukarıda sayılan aktivite ve çalı ma alanlarının tümünü 
kapsayan bir " emsiye terim" dir. Bu terim geleneksel manadaki e itim 
faaliyetlerine ilave olarak durum analizi, izleme-de erlendirme faaliyetleri, 
danı manlık ve rehberlik, ö retim aktivitelerinin planlanması, yeni ortam ve 
teknolojilerin kullanımını da içerir.  

Nuissl ve Lattke tarafından (2008) yılında yapılmı  tespitlere göre; 
profesyonel manada yeti kin e itimine ili kin bazı ileri düzey aktivitelerde 
mevcuttur. Yeti kin e iticisinin rolleri arasında bulunan bu ilave aktivitelere; 
program planlama, programlama, yönetim ve destek, ara tırma ve politika 
geli tirme gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir.  Bu farklı tipteki faaliyetlerin 
karma ıklı ı içerisinde yeti kin e iticisinin rolü a a ıdaki ba lıklar altında 
tanımlanmaktadır;                

Ö retmek 

“Ö retmek" klasik bir aktivite alanıdır. Fakat -ö retme- kavramı sürekli 
de i mektedir. Ö renici merkezli yakla ımlara do ru paradigmadaki 
dönü ümle birlikte, ö reticilerin aktivitelerinin do ası da de i mektedir. 
Ö renimde yardımcılık (facilitator), çalı tırmak (coaching) ve yönlendirmek 



(moderating) gibi alternatif yakla ımların kullanımı bir trend haline 
dönü mektedir.  

Örne in bir i yerindeki ö renim aktiviteleri gibi, geleneksel sınıf 
ortamından farklı bir çevrede ö renim için altyapıyı planlamak, ö reticilerde 
aranan yeni beceriler haline gelmi tir. Bir çok durumda, aslında ö retme 
görevini yürüten ki iler, yeti kin e itiminde pek de ön planda olmayan, yeti kin 
e itimi alanında kısmı zamanlı çalı an, yada bu görev, i lerinin sadece bir 
parçası oldu u için kendilerini yeti kin e iticisi olarak tanımlamayan 
insanlardan olu maktadır.  

Danı manlık ve Rehberlik 

“Danı manlık ve rehberlik” önemi artmakta olan alanlardan biridir. 
Yeti kin e itiminde bu terim; ö renicileri, ö renim ihtiyaçlarını analiz etmede ve 
uygun programlar bulmada desteklemek ve onlara danı manlık yapmak 
anlamına gelmektedir.  

Danı manlık ayrıca; programlar hakkında ilgili bilgilerin kontrolü, 
veritabanı ve bilgi sistemlerinin güncellenmesi/kurulması gibi görevleri de 
içermektedir.  

Ö renim danı manlı ı; ilaveten ö renim prosesine do ru ö renicinin 
yönlendirilmesini, ö renim problemleri ortaya çıktı ında rehberlik sunulmasını, 
ö renimden elde edilen çıktıların de erlendirilmesini de gerektirir. Bazen bu 
danı manlık yapısı; bu görevi yürütmek için gerekli beceriler göz önünde 
tutuldu unda, ö retmenin bir ö esi gibi gözükebilir, fakat danı manlı ı kendi 
alanı içinde tanımlamak daha do ru ve uygun olacaktır. Son zamanlarda, daha 
farklı ve önemli bir danı manlık alanı ortaya çıkmı tır. Bu yeni alan; bireysel 
yetkinliklerin geçerlenmesi, önceki ve deneysel ö renmenin tanınmasını 
amaçlamaktadır. 

Medya Kullanımı 

Didaktik kavramsalla tırmanın modern bir parçası olan Medya kullanımı, 
halihazırda hızlı bir tempoyla artmaktadır. Özellikle bu kavram; yeti kinler için 
ö renim yazılımı üretimi ve kullanımını, IT uzmanlarıyla i birli ini, internet 
üzerinde interaktif medya ö retme ve ö renme fırsatlarının geli tirilmesini 
gerektirmektedir.  Bu durum, karma ve e-ö renim ile birlikte didaktik konsept 
geli tirmenin bütün prosedürlerini de i tirmi tir. 

De erlendirme 

De erlendirme, konu kamu finansal kaynaklarını harcamaya geldi inde 
sihirli bir sözcük haline gelmi tir. Fakat de erlendirme i lemi, e itim i lerinde 
daha önce görülmemi  biçimde önem kazanmaya ba lamı tır. E itimde 
de erlendirme; ö retme kalitesinin gözden geçirilmesi, ö renim performansının 
ölçülmesi ve ba arının onaylanması süreçlerinden olu maktadır. Ancak bu 
süreçte; daha fazla modülün, yöntemin, ö renicinin çok yönlü yetkinlik 
profilinin, ara adımların ve de erlendirme aktivitelerinin kullanımı artma 
e ilimindedir. Bu i lem sadece sürekli e itimin de erlendirilmesi için 
yapılmamakta, “izleme ve de erlendirme” kavramı çerçevesinde ö renicilerin 



ö reticiler tarafından de erlendirilmesine de olanak sa lamaktadır. Özellikle bu 
prosesler, e iticiler tarafından beklenen ve ö renici de olması arzu edilen 
maksimum düzeydeki spesifik yetkinliklerin tanımlanmasını gerektirmektedir. 

5. YET K N VE SÜREKL  E T MC  OLARAK TARIM DANI MANLARININ 
ANA YETK NL KLER   

Avrupa Birli i Hayat Boyu Ö renim Programları kapsamında yürütülen 
ortak projeler ile yeti kin e iticilerinde bulunması gereken yetkinlikler, 
profesyonel kariyer geli im rotaları, kalite de erlendirme araç ve metotları 
üzerinde bir dizi faaliyet yürütülmü tür.  

AGADE (A Good Adult Educator in Europe - Avrupa'da yi Bir Yeti kin 
E itimcisi) Projesi; 2004-2006 yılları arasında Estonya Yaygın Yeti kin E itimi 
Derne i tarafından koordine edilen ve 7 di er program katılımcısı ülkenin 
bulundu u bir çalı madır. Bu projede, yeti kin e iticileri için minimum yetkinlik 
kriterleri belirlenmi  ve e-ö renme ile birlikte yüz yüze e itim metotlarını 
kombine bir ekilde içeren modüler e itim kursu geli tirilmi tir. Proje; 
ö retmen, e itici, rehber ve ö renim yardımcısı olarak çalı an yeti kin 
e iticilerine odaklanmı tır. Yönetim ve program planlama gibi faaliyetler proje 
kapsamı dı ında bırakılmı tır. AGADE projesinde belirlenen minimum kriterlere 
hedef grubu ula tırmayı amaçlayan 9 haftalık e itim kursu pilot olarak 
yürütülmü tür. 

EMAE (European Master in Adult Education - Yeti kin E itimi Avrupa 
Uzmanlı ı), adından da anla ılaca ı üzere yeti kin e itimi alanında bir Avrupa 
yüksek lisans programı müfredatı geli tirmeyi amaçlayan Erasmus projesidir. 
Proje 7 AB ülkesinin katılımıyla, Alman Duisburg-Essen Üniversitesi tarafından 
koordine edilmi tir. Proje kapsamında 120 ECTS'lik ve iki yıl süren, kısmı 
zamanlı olarak da yürütülebilen, deneyimli veya deneyimsiz tüm yeti kin 
e iticilerine (e itim alanında lisans diploması sahibi) açık bir master programı 
geli tirilmi tir.  

Q-ACT (Qualifying the Actors in Adult and Continuing Education - 
Yeti kin ve Sürekli E itiminde Aktörlerin Kalifikasyonu) ve ALPINE (Adult 
Learning Professions in Europe - Avrupa'da Yeti kin E itimi Uzmanları) 
projeleri önceki çalı maları daha yüksek katılımla ileriye ta ıyan di er 
çalı malardır. Q-ACT projesinde amaç Yeti kin e iticilerinin kalifikasyonlarını 
belirlemek ve bu sonuçları Avrupa'da geni  katılımlı konferanslarda tartı maya 
açmaktır. ALPINE projesi, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmi , 27 AB 
ülkesinin yanısıra Türkiye, Hırvatistan, zlanda, Lihten tayn ve Norveç'in 
katılımıyla yürütülmü tür. ALPINE çalı ması; yeti kin e iticilerinin görevleri, 
aktiviteleri, pozisyonları, istihdam durumu, kariyer yolları, i gücü pazarı, kamu 
algısı ve mesle in mevcut durumu gibi konularda bulguları özetlemi  ve 
yayınlamı tır.  

VINEPAC (Validation of Informal and Non-Formal Psycho-Social 
Competencies of Adult Educators - Yeti kin E iticilerin Örgün ve Yaygın 
Psikososyal Yetkinliklerinin Geçerlenmesi) projesi, 2006-2008 yılları arasında 
Leonardo da Vinci programı kapsamında, Romanya Yeti kin E itim Enstitüsü 
koordinatörlü ünde 5 AB ülkesi tarafından yürütülmü  bir projedir. Proje 



VALIDPAC adı altında, yeti kin e iticilerinin sahip oldukları yetkinliklerin öz 
de erlendirmesini yapabilen ve dı  uzman tarafından raporlanması suretiyle bu 
yetkinlikleri görünür kılan bir portfolyo aracı geli tirmi tir. De erlendirme aracı; 
öz de erlendirme, dı  de erlendirme ve konsolidasyon olmak üzere üç 
bölümden olu maktadır.  

QF2TEACH (Qualified to Teach- Ö retmeye Yetkin) projesi, ACID yenilik 
transferi projesinde, proje konseptinin üzerinde yapılandırıldı ı bir Leonardo da 
Vinci, yenilik geli tirme projesidir. QF2TEACH, 8 AB ülkesindeki üniversiteler 
ve yeti kin e itimiyle ilgili üniversite dı ı kurulu ların yer aldı ı bir konsorsiyum 
tarafından yürütülmü tür. Projedeki koordinatör kurulu  Alman Yeti kin E itim 
Enstitüsü (DIE)'dür. QF2TEACH projesinin ana amacı; seçili uzman panelinin 
görü lerine ve de erlendirmelerine dayanan Delphi metodu vasıtasıyla yeti kin 
e iticilerinde bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulan "çekirdek yetkinlik" lerin 
belirlenmesidir. Projenin ikincil amacı; yeti kin ve sürekli e itiminde 
yardımcıların Uluslarüstü (transnasyonel) kalifikasyon çerçevesinin 
geli tirilmesi için ara tırma bazlı bir konsept geli tirilmesidir. Bu çerçeve 
belgesi Avrupa co rafyasındaki yeti kin e itimi profesyonellerinin kalifikasyon 
seviyelerini kıyaslanabilir ve görünür kılmayı hedef almaktadır.  

Bir çok durumda, aslında ö retme görevini yürüten ki iler, yeti kin 
e itiminde pek de ön planda olmayan, yeti kin e itimi alanında kısmı zamanlı 
çalı an, ya da bu görev, i lerinin sadece bir parçası oldu u için kendilerini 
yeti kin e iticisi olarak tanımlamayan insanlardan olu maktadır. Bu ba lamda 
tarım danı manları yeti kin e itimcisi olarak tanımlanmadı ı halde, temel 
faaliyetleri yukarıda anlatılan yeti kin e itimcisinin nitelik ve faaliyetleri ile bire 
bir örtü mektedir. AB ülkelerinde çe itli fonlar tarafından desteklenen projelerle 
yeti kin e itimcilerinin mesleki yeterlilikleri ve bunları gerçekle tirecek e itim 
programları olu turulmu tur. Bir yeti kin e itimcisi olarak tanımlanan tarım 
danı manlarının yeti kin e itimcisi özelli ine ilave kalifikasyonları belirlemek 
içinde bir takım projeler yapılmı tır. 

Bunlardan biri Advisor Competencies Manual for Cross-Compliance-
AAC (Çapraz Uyum çin Danı manın Yetkinlikleri Rehberi) isimli projedir. 
Projenin ana ürünü adından da anla ılaca ı üzere çapraz uyum için 
danı manların yetkinlikleri üzerine bir el kitabıdır. lave olarak, projede FAS 
sisteminde çalı acak tarım danı manlarının AB çapraz uyum mevzuatı ile ilgili 
bilmesi gerekli olan hususlarla ilgili kar ılayacak kurs programı da 
geli tirilmi tir. Yetkinlik gereklilikleri; zorunlu uygulamalar ve iyi tarım-çevre 
standartlarından olu an 19 düzenleme dikkate alınarak belirlenmi tir. Projede 
meydana getirilen ürünlerin tarım danı manlarından ba ka ikincil hedefi, bu 
konuda e itim veren meslek liseleri ve üniversiteler, meslek örgütleri ve 
kalkınma ajanslarıdır. Projede 8 farklı AB ülkesinden kurulu  birlikte çalı mı  
ve çalı malar Çek Cumhuriyeti, Gıda ve Tarım Enformasyon Enstitüsü 
tarafından koordine edilmi tir. 

Proje orta ımız, Mediterranean Agronomic Institute of Chania tarafından 
koordine edilen ve projemizin kaynak projelerinden birisi olan, CerOrganic LdV 
Projesi ise; Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi (EQARF) esas 
alınarak, Organik Tarım (OT) konusunda danı manların/e iticilerin mesleki 



e itimi/ö retimi (MEÖ) için kalite güvence prosedürü geli tirmek üzere 
tasarlanmı tır. Kalite Güvencesi (KG) prosedürü, OT e iticileri/danı manları 
için, Avrupa yeterlili ine ula tıracak biçimde ve örnek bir kalite sertifikalı e itim 
programına paralel ve uyumlu olarak geli tirilmi  ve son ekli verilmi tir. KG 
prosedürü daha sonra Organik Tarımdaki di er MEÖ’lere uygulanmak üzere 
ortaya konulmu tur. Bu ürünlerin geli tirilmesiyle, CerOrganic, Avrupa OT ile 
ilgili e itim sistemlerinin kalite ve cazibesini artırmayı ve tarımsal yayım hizmeti 
istihdamını te vik etmeyi amaçlamı tır. Ayrıca, CerOrganic, mesleki e itim 
aracılı ıyla Avrupa Yeterlilik Çerçevesi gibi AB e itim politikalarının temel 
unsurlarından yararlanmı tır. Yetkinlik tanımlaması, Avrupa Kredi Aktarım 
Sistemi, Grundtvig e itim insiyatifi gibi Sertifika Tedari i tarımsal e itim 
sahasında katma de er sa lamak üzere ilgili LdV projeleriyle (mesela: 
eCOTOOLs – www.competencetools.eu, Organic.Balkanet – 
www.organicbalkanet.eu and Organic.Mednet – www.organic-mednet.eu) 
kar ılıklı sinerji sa lamaktadır. 

lk ba ta, kazanılacak temel yetkinlikler bakımından, OT danı man 
e itimi artları ve istenilen çıktıları belirlemek için  CerOrganic yaygın bir 
ara tırma yürütmü tür. CerOrganic E iticilerin E itimi (EE) programı, OT 
camiasının benimsemekte a ır kaldı ı Bilgi ve leti im Teknolojilerinin (B T)  
kullanımına özel önem verecek tarzda harmanlanmı  bir ö renim yakla ımı 
uygulamaktadır. Tanımlanmı  temel yetkinlikler, EE müfredatı e itim 
konularına dönü türülmü tür. Payda ların görü leri ve özel KG prosedür 
artlarının dikkate alarak CerOrganic EE’nin geli tirilmesi, EE’nin bütün 

yönlerinin (akademik muhteva ve ö retim yöntemlerinden ö renci deste i ve 
sosyal dahil edilmeye kadar) uygun ve titizlikle denenmi  olmasını sa lamı tır. 
CerOrganic EE programı genel anlamda OT’da tarımsal yayım ve 
sertifikalandırmanın yeniden ke fedilmesine katkı sa layacak modern bir 
e itim sunmaktadır ve yeni boy gösteren bir mesle e giri in ilk adımlarını 
olu turmaktadır. Paralel olarak, Taslak CerOrganic KG prosedürü, Kapasite 
Kurma Kontrolüne yönelik Açık elektronik ö renme (Open ECBCheck) ile 
profesyonel e itim alanında elektronik ö renme (e-Learning) programlarının 
akredite edilmeleri ve kalitelerinin iyile tirilmeleri için geli tirilen spesifik kalite 
kriterleriyle EQARF’nin temel özelliklerini bir araya getirerek üretilmi tir.  

Sürdürülebilir tarım çiftçisinin e iticisi/danı manı, iyi teknik uygulamaların 
ileticisi olmaktan çok daha fazla görevler üstlenen kimsedir. Bir dizi ileti im ve 
ö renme faaliyetlerini çevreleyen prosedürlerle u ra maktadır. Hedeflenen 
ö renim amaçları ve yetkinlikleri yalnızca tarım konularını ve kaynak yönetimini 
kapsamayı amaçlamazlar. leti im ve pedagojinin büyük öneme sahip oldu u 
bir e itim yakla ımında/platformunda uygun ö renim modelleri ve 
metodolojisini uygulamak için gereken becerilerin geli tirilmesiyle daha çok 
ilgilenirler.    

E itici/danı manın, ilginç ve de i ik ö renim metodolojilerini ve 
stratejilerini sunması; OT konularının problem analizi, danı manlık ve karar 
vermeye adapte edilmesine yönelik B T teknolojilerini kullanma kabiliyeti ve 
kurs ve ö retim tasarımı için zengin bir yöntem portföyü edinmesi 
gerekmektedir. 



E itimle ilgili ve pedagojik becerilerin ve ileti im yetkinlikleri bakımından, 
e itici/danı man etkin biçimde ileti im kurabilmeli ve grubu yönlendirebilmeli ve 
çiftçilerle onları dahil edici tartı ma senaryoları yaratabilmelidir. Ara tırmacılar 
ve çiftçiler arasında ortak ö renim ve tartı mayı te vik edecek ve standart 
çözümler dikte etmek yerine çiftçiyle birlikte spesifik stratejiler 
tasarlayabilecektir. Aracı olarak i  görürken hatlar arasında okuyabilecekler ve 
günlük meselelere yönelik yeni yakla ımlar uygulama, a lar kurma ve 
destekleme, ve çatı ma ve belirsizli in yanı sıra karma ıklı ı yönetme 
yeteneklerine sahip olacaklar. 

Teknik tarım konularında, bütüncül ve kritik olarak çiftlik üretim 
sistemlerini de erlendirebilme, çiftçinin tecrübesini bilgiye dönü türebilme ve 
bu bilgiyi payla abilme, problemleri tanımlayabilme ve son olarak çok unsurlu 
ve dinamik etkile imde bulunan sistemlerle fikir alı -veri inde bulunabilme 
yetene i kilit mesele olarak ortaya çıkmı tır. 

Tarım Danı manları için Ana Yetkinlikler 

Uygun pedagojilerin seçimi ve bunların özel bir yakla ımla sıralanması 
ö renicinin mizacına ve planlanan kursun ana amacına ba lıdır. Özel ö renme 
teorileriyle sıralanmı  pedagojik modeller varsa da, özel bir teoriyi baskın kılan 
ö renme sürecini etkileyecek de i kenler bulunmaktadır.  

Mayes ve de Freitas (2004) ö renme teorisini gruplandıran üç kategori 
geli tirmi tir: 

• li ki (Yapılandırılmı  görevlerle faaliyet olarak ö renme) 

• Algı/ Kavrama (Anlamayla ö renme) 

• Durum (Sosyal pratik olarak ö renme). 

Elektronik ö renmenin etkin kullanımıyla ba lantılı olan ö renmenin bu 
temel unsurları etrafında bir pedagojik çerçevenin tasarımı, ö renme iletim 
modlarının ötesine gitme potansiyeli sa lamaktadır. Bu tür çerçeveler hem 
ya anılan tecrübenin hem de ba kalarının bilgi iddialarının dahil edilmesine 
imkân tanımaktadır (Conole ve ark., 2007).  

A a ıdaki alt bölümler ayrılan dönemden sonra e itilenler için gerekli 
çıktılar olarak de erlendirilen bu pedagojilerin detaylarını vermektedir. Bu 
pedagojiler ilgili yetkinlikler için gereken ö renme çıktılarıyla e le en temel 
yetkinlikler olarak tanımlanmaktadırlar. Mümkün oldukça, Mayes ve de Freitas 
(2004) tarafından tanımlanan uygun kategorileri ilgili yetkinli in yanına 
parantez içinde listeleriz. E er üç kategorinin hepsi uygunsa, “hepsi” terimiyle 
belirtilir. 

 Sosyal yetkinlik (Algı ve Durum), ö renme durumunun muhtevasını 
de erlendirebilir ve ö renicilerin/çiftçilerin beklentilerini belirleyebilir. 

 Metodolojik yetkinlik ( li ki ve Durum), bir kursta uygun ö renme 
modelleri ve metodolojilerini uygulayabilir. 

 Güdüsel yetkinlik, ö renicileri/çiftçileri motive edebilir. 



ACID (Improving Competencies of Agricultural Consultants in 
Development of Agriculture and Rural - Tarım ve Kırsal Kalkınmada Tarım 
Danı manlarının Yetkinliklerinin yile tirilmesi) isimli proje Gaziosmanpa a 
Üniversitesi tarafından koordine edilen bir Leonardo da Vinci  Yenilik Transferi 
projesidir. Projede; mevcut Tarımsal Danı manlık Sistemindeki tarım 
danı manlarının Avrupa Kalifikasyon Çerçevesi do rultusunda yetkinlik 
katalogunun olu turulması ve bu katalogda belirlenen yetkinliklere kullanıcıları 
ula tırmak için bir e itim modülü geli tirilecek ana ürünler arasındadır.  

Projede nihai hedef tarım danı manlarının; danı manlık konusundaki 
mesleki yeterliliklerini artırmak, çiftlik danı ma sistemindeki performansını ve 
istihdam edilebilirli ini yükseltmek, mevcut sahip olunan yetkinlikleri görünür 
kılmaktır. 

Danı manlık ve rehberlik, yeti kin ve sürekli e itim yardımcısı emsiye 
teriminde açıklandı ı gibi, bu sektördeki sürekli geli en ve önem kazanan ana 
faaliyet konularından biridir. Dolayısıyla, yeti kin e itimi üzerine Avrupa'da 
yürütülen önceki çalı maların sonuçları "Danı manlık ve Rehberlik" kategorisi 
altında yürütülen Tarımsal Danı manlık hizmetleri ile do rudan ili kilidir. Bu 
sebeple projenin hazırlık a amasında, önceki proje sonuçları ara tırılmı  ve 
yetkinlik çerçevesi hakkında önemli sonuçların üretildi i transfer edilebilir ve 
yararlanılabilir ürünler belirlenmi tir.  

QF2TEACH projesinde geli tirilen, yeti kin ve sürekli e itiminde 
yardımcıların Transnasyonel Nitelik Çerçevesi belgesi; alana özgü spesifik 
yetkinlikler hariç tutulursa, ACID projesinde geli tirilecek Tarım 
Danı manlarının beklenen çekirdek yetkinlikleri ve nitelikleri olarak kabul 
edilebilir. QF2TEACH yöntem olarak konsensus olu turmada efektif olan ve 
dalgalar halinde yürütülen Delphi metodunu benimsemi tir. Çalı ma iki dalga 
halinde ve uzmanlar paneli olu turularak yürütülmü tür. Faktör analizi 
yapılarak, panel sonuçlarının görelili i ara tırılmı  ve sonuçlar pedogojik üçgen 
(Paschen, 1979) prensibine göre kategorize edilmi tir. 

5.1. Bugüne Kadar Yapılan Çalı malardan Elde Edilen Tarım 
Danı manlarının Ana Yetkinlikleri 

Yapılan çalı malara göre; yeti kin ve sürekli e itimcisi olarak kabul edilen 
Tarım Danı manlarının çekirdek yetkinlikleri 9 ana ba lıkta kategorize 
edilmi tir: 

• Ana Yetkinlik 1: Grup Yönetimi ve leti im 

o Açık ileti im, 

o Grup Dinamiklerini Yönetmek, 

o Çatı ma yönetimi ve kontrolü, 

• Ana Yetkinlik 2: Konu Yetkinli i 

o Ö retece i alanda özel bir bilgi düzeyine sahip olmak, 

o Ö retim alanında özel e itici içeri i uygulamak, 



• Ana yetkinlik 3: Ö renimi Desteklemek 

o nformal ö renmeyi desteklemek, 

o Ö renicilerin aktif rolünü te vik etmek, 

o Gerekti inde ba vurabilecekleri, geni  bir yöntemler 
repertuarına sahip olmak, 

o Ö renim aktivitelerinde, ö renicilerin ya am tecrübelerinden 
yararlanmak, 

• Ana Yetkinlik 4: Etkili Ö retme 

o Belirli bir hedef grubun ihtiyaçlarına göre dizayn edilmi , spesifik 
ö retme sunmak, 

o Eldeki kaynaklara(zaman, mekan, donanım, vs) uygun olarak 
ö renim planı yapmak, 

• Ana Yetkinlik 5: Ki isel Mesleki Geli im 

o Kendisini katılımcıların ihtiyaçlarına do ru odaklamak ve 
yönlendirmek, 

o Ö renim ortamındaki hayat tecrübelerinden yararlanmak, 

o Kendi ö renim ihtiyaçlarını bilmek ve tanımlamak, 

o Kendi ö renim hedeflerini ortaya koymak, 

o Yaratıcı olmak, 

o Esnek olmak, 

o Kendi profesyonel rolünü yansıtmak 

o Kendi pratiklerini de erlendirmek, 

o Kendine güvenli olmak, 

o Mesleki geli imine kendini adamak, 

o Ele tiri ile ba a çıkmak, 

o Farklı perspektifleri görmek, 

• Ana Yetkinlik 6 : Ö renimi Özendirmek - Uyarmak 

o Motive etmek, 

o Esinlenmek, ilham vermek, 

• Ana Yetkinlik 7:Ö renim Sürecinin Analizi 

o Ö renim sürecini izlemek, 

o Ö renim çıktılarını de erlendirmek, 

o Ö renici / E itmen diyalogları ve geli imle ilgili düzenli 
de erlendirmeler yürütmek, 



o Ö renicilerin ba langıç seviyesini de erlendirmek, 

• Ana Yetkinlik 8: Öz-yetkinlik 

o Duygusal olarak stabil olmak, 

o Strese kar ı dirençli olmak, 

o Ö renicinin ö renme bariyerlerini analiz etmek, 

o çten ve samimi olmak, 

o Yapılandırılmı  bir yöntem üzerinde ilerlemek, 

o Açık fikirli olmak, 

• Ana Yetkinlik 9: Ö renicilerin Yardımcılı ı / Rehberli i 

o Güvenli bir ö renim atmosferi (ö renicilerin gözünü 
korkutmadan) sa lamak, 

o Ö renicilerin ö rendikleri eyi uygulamasına imkan tanımak, 

o Özenli ve kibar olmak, 

o Gelecek ö renim prosesleri için, ö renicileri sorumluluk alma 
konusunda yüreklendirmek, 

o Empatik olmak, 

o Ö reniciler arasında ortakla a ö renimi ve i birli ini te vik 
etmek, 

o Ö reniciye(bireysel olarak) destek sa lamak, 

o Aktif olarak dinlemek, 

o Ö reniciler için müsait ve eri ilebilir olmak, 

o Ö renicilerin ihtiyaçlarını de erlendirmek. 

Bu yetkinlikler; QF2TEACH proje konsorsiyumu tarafından özenle 
incelendi inde, ortaya çıkan sonuçların pedagojik üçgen ile sonuçların uyumlu 
oldu u görülmü tür. Üçgen pedagojik süreç boyunca kombine edilmesi 
gereken ana elementleri tanımlamaktadır. Bunlar sırasıyla; konu, ö renim 
yardımcısı ve ö renicidir. Bu belirleyici karakteristiklere göre, 9 kategoride 
belirlenen yeti kin ve sürekli e itiminde arzu edilen yetkinlikler; spesifik içerik 
ve ö retici materyal, profesyonel benlik ve bu benli in geli imi, ve ö renicilere 
yardımcılık olmak üzere üst ba lıklar altında yeniden dizayn edilmi tir. 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

                      

            

 

 

 

 

 

ekil 1. Pedagojik Üçgen (Paschen, 1979) 

 

Belirlenen 9 ana yetkinlik alanı bu üçgenin elementlerine göre a a ıdaki 
gibi sıralanmaktadır; 

• Profesyonel Benlik 

 Ki isel Yetkinlik (Ana Yetkinlik 5) 

 Ki isel Geli me (Ana Yetkinlik 8) 

• Spesifik çerik ve E itici Materyal 

 Ö retilecek Konu ve Kullanılacak Materyal Hakkında Bilgi 
Birikimi (Ana Yetkinlik 2) 

 Ö renimi düzenlemek (Ana Yetkinlik 4) 

 Ö renim Sürecinin Analizi (Ana Yetkinlik 7) 

• Ö renicilere Yardımcılık 

 Ö renmeyi Motive Etmek ve Cesaretlendirmek (Ana Yetkinlik 6) 

 Ö renimi Desteklemek (Ana Yetkinlik 3)  

 Ö renicilere özen göstermek ve önemsemek (Ana Yetkinlik 9) 

 Grup Yönetimi (Ana Yetkinlik 1) 

Pedagojik üçgen, analitik kategori olarak görülmelidir. Gerçek hayatta, 
danı man olarak sosyal ve çalı ma artlarında bu üç yetkinlik alanını kombine 
etmesi ve gerçekle tirmesi yeti kin e iticilerinin görevidir. 

Bu sebeple bu kategorilerin hepsini kapsayan ayrı bir ba lı ın üçgene 
ilave edilmesi yararlı olacaktır; 

Farklı çalı ma ortamlarında ve gerçek hayatta "Gerçekle me" 

Konu 

Ö renim Yardımcısı Ö renici 



Bu sebeple pedogojik üçgenin, yetkinlik alanlarına uyarlanması ve 
gerçekle me boyutunun dahil edilmesi ile Tarım Danı manları için geçerli 
olacak yapı a a ıdaki gibi olacaktır: 

 

ekil 2. Tarım danı manları için pedagojik üçgenin uyarlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ACID Projesinde Belirlenen ve Önceki Yetkinliklere Eklenmesi Gerekli 
lave Yetkinlikler 

ACID Projesinde; Tarım Danı manlarının mevcut çalı ma ko ulları, 
danı ma sisteminin etkinli i, ihtiyaç duyulan e itim konuları, gelecek 
beklentileri üzerine ilgili uzmanlara, akademisyenlere ve sahadaki danı manlık 
görevini yürütenler ile proje ekibi tarafından bir sörvey çalı ması yürütülmü tür. 
Bu çalı mada, sörvey katılımcıları da yeti kin e itimcisi ve tarımsal 
danı manlık mesle i arasındaki “kalifikasyon çerçevesi” açısından benzerli i 
kabullenmi tir. Ancak, sörvey sonuçlarına ve alanda uygulanan politikalar 
bütününe göre; çalı ma alanının spesifik artlarına özgü bazı yetkinlik 
gruplarını mevcut kategorilere eklemek gerekmektedir. 

Eklenecek bu yetkinlikler; genel olarak alana özgü spesifik ki isel 
yetkinlikler, tarımsal yayım/danı manlık metodolojisi, AB Ortak Tarım Politikası 
ve Tarım Danı manının bu çerçevede sorumlulukları etrafında toplanmaktadır.  

Farklı çalı ma 
ortamlarında ve gerçek 
hayatta "Gerçekle me" 

YETK NL K ALANI 

Spesifik çerik ve E itici Materyal 

YETK NL K ALANI 
Ki isel ve Profesyonel Benli in Geli imi 

YETK NL K ALANI 

Çiftçiler Yardımcılık 



Avrupa Birli i Çiftlik Danı ma Sistemi, Yeti kin e itimcisi nitelik katalo u, 
Orta ımızın Mediterranean Agronomic Institute of Chania nin yürütmü  oldu u 
CerOrganic projesi çıktıları ve proje kapsamında yapılan analiz, de erlendirme 
ve uzman görü leri sonucunda tarım danı manlarının ana yetkinlikleri 
belirlenmi tir. 

Buna göre her yetkinlik grubuna eklenecek ilave yetkinlikler a a ıdaki 
gibidir: 

A. Profesyonel Benlik 

1) Ki isel Yetkinlik 

• Duygusal olarak stabil olmak 

• Strese kar ı dirençli olmak 

• Çiftçilerin ö renim bariyerlerini analiz etmek 

• çten ve samimi olmak 

• Yapılandırılmı  bir yöntem üzerinde ilerleyebilmek 

• Açık fikirli olmak 

• Empatik ileti im becerilerini kullanabilmek 

• Güvenilir olmak 

• Alçak gönüllü olmak 

• Çiftçi bilgilerinin gizlili i prensibini uygulayabilmek 

• Dinleme becerisi 

• Tarafsız olmak 

2) Ki isel Geli me 

• Kendisini Hedef grubun (katılımcıların) ihtiyaçlarına do ru 
odaklamak ve yönlendirmek 

• Yayım / Danı manlık (ö renim) ortamındaki hayat 
tecrübelerinden yararlanabilmek 

• Kendi örgenim ihtiyaçlarını bilmek ve tanımlamak 

• Kendi örgenim hedeflerini ortaya koymak 

• Yaratıcı olmak 

• Esnek olmak 

• Kendi profesyonel rolünü yansıtmak 

• Kendi pratiklerini de erlendirmek 

• Kendine güvenli olmak 

• Mesleki geli imine kendini adamak 



• Ele tiri ile ba a çıkabilmek 

• Farklı perspektifleri görmek  

• Çiftçi problemlerini tespit edebilmek 

• Bilgi kaynaklarını etkin kullanabilmek 

• Sunu ve anlatım tekniklerine uygulayabilmek 

• Veri toplama ve analiz yöntemlerini uygulayabilmek 

• Bireyler ve Gruplarla çalı ma disiplinlerini uygulayabilmek 

• kna Yetene i 

• Mesleki Eti e Uymak 

3) Çalı ma artlarına Adaptasyon 

• Farklı kültürlere adapta olabilme 

• Farklı çalı ma ortamlarına adapte olabilme (ahır, tarla, 
bahçe, sera vb.) 

• Geleneksel kurallara saygı lı olmak 

B. Spesifik çerik ve E itici Materyal 

1) Ö retilecek Konu ve Kullanılacak Materyal Hakkında Bilgi 
Birikimi 

• Danı manlık yapaca ı (ö retece i) alanda özel bir bilgi 
düzeyine sahip olmak 

• Danı manlık yapaca ı (ö retim) alanında özel e itici içeri i 
uygulamak 

• Danı manlık yapaca ı konu ile ilgili içerik olu turabilmek 

• Ö retece i içeri i de i tirebilmek 

•  güvenli i uygulamaları 

• Çapraz uyum konularını bilmek 

• Çalı ma konuları ile ilgili ülke ve ab mevzuatları bilmek  

• Proje döngüsü yönetimini bilmek 

• Proje yönetimini bilmek 

• Fon kaynaklarına eri imi bilmek 

• Çiftlik Danı ma Sistemi Uygulamalarını Bilmek 

2) Ö renimi Düzenlemek 

• Belirli bir hedef çiftçi  grubunun  ihtiyaçlarına göre dizayn 
edilmi  spesifik ö retme sunmak 



• Eldeki kaynaklara (zaman, mekan, donanım vb.) uygun 
olarak ö renim planı yapmak 

• Çiftçilere yönelik  yayım (dönü üm) programı hazırlamak 

• Hedef grubu yayım hedeflerine göre gruplandırabilmek 

• Yüz yüze görü me tekniklerini bilmek 

• Çiftçilerin karar alma süreçlerini bilmek 

• Çalı tı ı Bölge ile lgili Kırsal alan sosyolojisini bilmek 

• Ki isel De erlendirme Araç Bilgisi 

3) Ö renim Sürecinin Analizi 

• Yayım / Danı manlık (ö renim) sürecinin izlemek 

• Yayım / Danı manlık (Ö renim) çıktılarını de erlendirmek 

• Çiftçi / Danı man diyalogları ve geli imle ilgili düzenli 
raporlama ve de erlendirmeler yürütmek 

• Çiftçilerin ba langıç ve geli im seviyelerini de erlendirmek 

• Yayım programında gerekli revizyonları yapabilmek  

C. Çiftçilere/ Ö renenlere Yardımcılık 

1) Ö renmeyi Motive Etmek ve Cesaretlendirmek 

• Motive etmek 

• Esinlenmek ilham vermek 

• Karar verme süreçlerine çiftçi katılımını sa lamak 

• Çiftçinin durumuna uygun yayım metodunu belirleyebilmek 

• Uygun görselle tirme aracını kullanmak 

• nsan Psikolojisi Bilgisi 

• lkyardım Bilgisi 

•  Sa lı ı ve Güvenli i Bilgisi  

2) Ö renimi Desteklemek 

• nformal ö renmeyi desteklemek 

• Çiftçilerin aktif rolünü desteklemek 

• Gerekti inde ba  vurabilecekleri geni  bir yöntemler 
repertuarına sahip olmak 

• Ö renim aktivitelerinde çiftçilerin  ya am tecrübelerinden 
yararlanmak 

• Hedefe gruba uygun alternatif ö renme araçlarını kullanmak 



• Hedef grubun özelli ine göre toplantı formatı 
uygulayabilmek 

• Hedef gruba uygun e itim dokümanı kullanabilmek   

• Danı manlık Networkunda var olan Uzmanların kontak 
bilgilerini çiftçilere sa lama.  

• Mesle e li kin Yasal Düzenlemeleri Bilmek 

• Bilgisayar Programlarına Hakimiyet  

3) Ö renicilere Özen Göstermek ve Önemsemek 

• Güvenli bir ö renim ortamı (çiftçilerin gözünü korkutmadan) 
sa lamak 

• Çiftçilerin ö rendikleri eyi uygulamalarını sa lamak 

• Özenli ve kibar olmak 

• Gelecek örgenim prosesleri için, çiftçilerin sorumluluk alma 
konusunda yüreklendirmek 

• Empatik olmak 

• Çiftçileri arasında ortakla a ö renimi ve i birli ini te vik 
etmek 

• Çiftçilere bireysel olarak destek sa lamak 

• Aktif dinleme yapabilmek 

• Çiftçiler için müsait ve eri ebilir olmak 

• Çiftçi  ihtiyaçlarını analiz edebilmek 

• Gerekti inde pratisyen gibi davranabilmek, uzman tarım 
danı manına yönlendirebilme 

• Ö renim ortamlarını çiftçi artlarında olu turabilmek 

4) Grup Yönetimi 

• Açık ileti im 

• Grup dinamiklerini yönetmek 

• Gruplarda çatı ma yönetimi ve kontrolü 

• Gruplarla çalı ma teknikleri 

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeli in 5/2. 
maddesine göre standardı belirlenecek mesleklere ili kin yeterlilik düzeyleri, 
Avrupa Birli i tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen 
“Hayat Boyu Ö renmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ)”ne uygun olmak 
zorundadır. Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde 
sekiz yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve 



yetkinliklerin bile iminden olu maktadır. Bu seviyeler, en temel ö renme 
seviyesinden (seviye 1) en üst düzey ö renme seviyesine kadar (seviye 8) 
geni  bir alanı kapsamaktadır.  

AYÇ, hayat boyu ö renmeyi geli tirmeye yönelik bir araç olarak, yüksek 
ö renimin yanı sıra, genel ve yeti kin e itimini, mesleki e itim ve ö renimi 
içermektedir. Bu sıralamadaki her bir seviye belirli bir seviyede bilgi, beceri ve 
yetkinlik içermektedir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen bilgi, 
beceri ve yetkinlikler de bu oranda artmaktadır; örne in, altıncı seviyedeki bir 
ki inin be inci seviyedeki bir ki iden daha fazla bilgi, beceri ve yetkinli e sahip 
olması beklenmektedir. 

ACID projesinde, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da ba ta Çiftlik 
Danı ma Sistemi olmak kırsal alanda istihdam edilen Tarım Danı manlarının 
genellikle yüksekokul ve lisans mezunu oldu undan hareketle, AYÇ'sinin 5. ve 
6. seviyesi üzerinde çalı ılması kararla tırılmı tır.  

AYÇ'nin ana tanımlayıcıları (EK 1) kullanılarak Tarım danı manlarının 
yeterlilik katalo u olu turulmaya çalı ılmı tır. Uzmanlar paneliyle çalı ma 
yürütülmü  ve sonuçlar daha geni  platformda tartı ılmı tır.   

6. TARIM DANI MANI N TEL K KATALOGU 

Görevler, lemler ve Ba arım Ölçütler 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.1 

Çiftçilere Ait 
Mevcut 
Durum 
Analizini 
Yapmak 

A.1.1 
Tarımsal yayım uygulama 
sürecini bilir 

A.1.2 
Çalı tı ı kurumun durum 
analizini yapar 

A.1.3 
Çalı ma sahası ile ilgili durum 
analiz planlarını hazırlar 

A.1.4 
Çalı ma sahasına yönelik 
durum analiz çalı malarını 
yapılandırır 

A.1.5 

Çalı ma sahasına yönelik 
durum analiz çalı malarında 
veri toplama sırasında birinci 
kaynakları bilir ve kullanır 

A.1.6 

Çalı ma sahasına yönelik 
durum analiz çalı malarında 
veri toplama sırasında ikincil 
kaynakları bilir ve kullanır 

A.1.7 
Tarım yayım ve danı manlık 
için analiz yapılacak alanları 
belirler 

 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.2 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Programı 
Hazırlamak 

A.2.1 
 yerinde Toplam Kalite 

Yönetim Prensiplerini uygular 

A.2.2 Stratejik planlama yapar 

A.2.3 
Yayım programına yönelik 
durum analizi yapar 

A.2.4 Farklı yöntemler kullanarak 
sorun analizi yapar 

A.2.5 
Hedef analizi, payda  analizi, 
ve strateji analizi yapar 

A.2.6 
Yayım programının genel ve 
özel hedefini belirler 

A.2.7 

Hedeflerin gerçekle tirilmek 
üzere uygulanacak 
faaliyetlerin ba langıç ve biti  
süresi belirlenir 

A.2.8 
Hedefleri 
gerçekle tirebilece i yayım 
metotlarını belirler 

A.2.9 
Program izleme ve 
de erlendirme kriterlerini 
belirler  

A.2.10
Yayım ve danı manlık 
formlarını doldurur  

A.2.11
Yayım formlarında yıllar itibari 
ile gerekli revizyonları yapar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.3 

Bireysel 
Yayım ve 
Danı manlık 
Metotlarını 
Uygulamak 

A.3.1 
Hedef grubun özelli ine göre 
bireysel yayım metotlarını 
uygular 

A.3.2 
Formatına (biçimine) göre 
bireysel yayım metotlarını 
uygular 

A.3.3 
levlerine göre bireysel 

yayım metotlarını uygular 

A.3.4 
Çiftçi görü melerin çe itlerini 
bilir ve uygular 

A.3.5 
Çiftçi görü melerinin 
a amalarını bilir ve uygular 

A.3.6 
Çiftçi görü melerinde soru 
sorma tekniklerini bilir ve 
uygular 

A.3.7 
Çiftçi görü melerinde aktif 
dinleme ve gözlem yapar 

A.3.8 
Çiftçi görü melerinin hazırlar 
ve uygular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.4 

Grup Yayım 
ve 
Danı manlık 
Metotlarını 
Uygulamak 

A.4.1 

Yayım ve danı manlık 
uygulamalarında 
düzenleyece i toplantıları, 
hedef kitlesini, uygulama 
yöntemini bilir ve yürütür 

A.4.2 

Düzenleyece i çiftçi 
kurslarında; konu seçimi, 
kursiyer seçimi, kurs yeri 
seçimini bilir ve uygulayarak 
sonuçlandırır. 

A.4.3 Panel ve seminer düzenler 

A.4.4 
Hedef grubun ihtiyaçlarına 
göre demonstrasyon çe idini 
belirleyebilir 

A.4.5 

Metot demonstrasyonu için; 
konu, hedef kitle, yer, zaman, 
araç-gereç seçimini bilir ve 
gerekli ön hazırlı ı yaparak 
etkin olarak uygular  

A.4.6 

Sonuç demonstrasyonları için; 
planlama, çiftçi seçimi, kayıt 
tutma, izleme kurallarını bilir 
ve demonstrasyonu kurarak 
sonuçları de erlendirir ve 
hedef kitlesine duyurur 

A.4.7 
Çiftçi artlarında kurulan 
denemelerde ara tırmacılarla 
birlikte çalı ır 

A.4.8 

Tarla günleri için; içerik 
belirleme, katılımcıların 
seçilmesi, i letmenin 
seçilmesi ile ilgili kuralları bilir, 
tarla gününü uygular, 
de erlendirir ve sonuçlarını 
hedef kitlesine duyurur 

A.4.9 Çiftçi gezilerini uygular 

A.4.10 Tarımsal sergi düzenler 

A.4.11 
Te vik müsabakaları (ürün) 
düzenler 

A.4.12 
Te vik müsabakaları (bilgi) 
düzenler 

A.4.13 
Te vik müsabakaları 
(uygulama) düzenler 

 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.5 

Kitle Yayım 
ve 
Danı manlık 
Metotlarını 
Uygulamak 

A.5.1 Basılı yayınları tasarlar 

A.5.2 
Basılı yayınları olu turan 
ö eleri bilir ve metine 
yerle tirir  

A.5.3 
Gazete ve haber bültenleri 
için haber hazırlayabilir 

A.5.4 
Sirküler mektup, liflet 
(bro ür), afi -poster hazırlar 

A.5.5 
Konusu ile ilgili ulusal ve 
yerel yayınları takip eder 

A.5.6 
Yerel televizyon ve radyolar 
için programlar hazırlar 

A.5.7 
Konusu ile ilgili internet 
yayınlarını takip eder 

A.5.8 
Tarımsal yayım ve 
danı manlık faaliyetlerinde 
interneti kullanır 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

A 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerini 
Yürütmek 

A.6 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Faaliyetlerinde 
Uygun 
Metotlarını 
Seçmek 

A.6.1 
Bireysel, grup ve kitle yayım 
metotlarını hedef gruba 
göre mukayese eder 

A.6.2 Metot seçimi için gerekli 
benimseme süreçlerini bilir 

A.6.3 Ö retme metodunu seçer 

A.6.4 
Amaçlara uygun seçilen 
yayım metodunun etki 
derecesini bilir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.1 

Yeti kin 
E itimi 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.1.1 Yeti kini tanımlar ve bilir 

B.1.2 
Pedagoji ve androgoji 
tanımlar ve farklarını bilir 

B.1.3 
Yeti kinin ö renme 
özelliklerini uygular 

B.1.4 Yeti kinlerin ö renme 
ilkelerini bilir ve uygular 

B.1.5 
Yeti kin e itiminde temel 
ö renme kuramlarını bilir ve 
uygular 

B.1.6 
Yeti kin e itimcisi 
özelliklerini bilir ve uygular 

B.1.7 
Yeti kinlerde ö renme 
engellerini ortadan kaldırır 

B.1.8 
Yeti kin e itim yöntemlerini 
bilir 

B.1.9 
Ö renme için uygun 
ortamları olu turur 

B.1.10 
Yeti kin e itiminde uygun 
amaçları belirlere 

B.1.11 
E itimin içeri ini belirler ve 
düzenler 

B.1.12 E itim programını 
de erlendirir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.2 

Etkili leti im 
ve Etkin 
Beden Dili 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.2.1 
Etkili ileti imin kuramlarını 
bilir ve uygular 

B.2.2 
leti imi etkileyen faktörleri 
bilir ve uygular 

B.2.3 
leti im sürecinin temel 
ö elerini bilir 

B.2.4 leti im yöntemlerini bilir 

B.2.5 
Etkili ileti im engellerini bilir 
ve mücadele eder 

B.2.6 
leti imi kolayla tıran 
yöntemleri bilir ve uygular 

B.2.7 
Beden dilinde ilk izlenimin 
önemini bilir ve uygular 

B.2.8 
Beden dilinin etkisini bilir ve 
beden dilinin unsurlarını 
etkin kullanır 

B.2.9 
Beden dili unsurlarından, 
jest ve mimikleri bilinçli 
olarak kullanır 

B.2.10 
Beden dili unsurlarından, 
mesafe ve mekanı etkin 
olarak kullanır 

B.2.11 
Beden dili unsurlarından, 
oturma düzenlerini etkin 
kullanır  

B.2.12 
Beden dili unsurlarından, 
giyim, makyaj ve 
aksesuarları etkin kullanır  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.3 
Motivasyon 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.3.1 
Motivasyon teorilerini bilir ve 
uygular 

B.3.2 
Ödüllendirme beklentisini 
bilir ve ödül adaletini sa lar 

B.3.3 

Yeti kin e itiminde 
motivasyonu olumlu 
etkileyen faktörleri bilir ve 
uygular 

B.3.4 
Yeti kinlerde motivasyonu 
bozan etkileri bilir ve 
çözümler üretir 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.4 

Stresle Ba a 
Çıkma, 
Uyu mazlık 
ve Çatı ma 
Yönetimi 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.4.1 
Çatı ma yakla ımlarını bilir 
ve uygular 

B.4.2 
Çatı ma ve çatı ma 
yönetimini bilir ve uygular 

B.4.3 
Bireysel çatı ma yönetimini 
uygular 

B.4.4 
Örgütsel çatı ma yönetimini 
uygular 

B.4.5 
Çatı ma yönetiminde 
ileti im tekniklerini uygular 

B.4.6 
Stresin olu umunu ve 
a amalarını bilir 

B.4.7 
Stres ve ki ilik ili kisini bilir 
ve çalı ma stratejileri 
geli tirir 

B.4.8 
Stres belirtileri ve etkilerini 
bilir ve çalı ma stratejileri 
geli tirir 

B.4.9 
 hayatında stres 

kaynaklarını bilir ve ba a 
çıkma stratejilerini uygular 

 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.5 

Gruplarla 
Çalı ma 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.5.1 
Grup kavramı ve gruplarla 
çalı manın önemini bilir ve 
gruplarla çalı ır 

B.5.2 

Büyük gruplarla çalı abilir, 
kongre, ura, panel, 
sempozyon ve seminere 
katılım gösterir ve düzenler 

B.5.3 
Küçük gruplarla 
moderasyon uygulamaları 
katılır 

B.5.4 
Konusu ile ilgili moderasyon 
oturumlarında moderatörlük 
yapar 

B.5.5 
Grup olu ma süreçlerini, 
olu abilecek aksaklıkları bilir 
ve çözümler üretir 

B.5.6 

Moderasyon yöntemlerini 
(fikir üretme, karar verme, 
problem analizi teknikleri ve 
eylem planı geli tirme) bilir 
ve uygular 

B.5.7 
Moderasyonda 
görselle tirmeyi bilir ve 
uygular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

B 

Hayat Boyu 
Ögrenme/ 
Ögretme 
Tekniklerini 
Uygulamak 

B.6 

Sunu ve 
Anlatım 
Tekniklerini 
Kullanmak 

B.6.1 
Grup kar ısında 
konu manın zorluklarını bilir 
ve ba a çıkar 

B.6.2 

Etkili sunu hazırlar (hazırlık, 
planlama, bilgi türü, sunu 
amaçları, hedef kitle, yer, 
süre, destek araçları ve 
planlama) 

B.6.3 
Sunu  sırasında etkili bir 
açılı  yapar 

B.6.4 
Destek unsurları ile sunu u 
sürdürür 

B.6.5 Sunu u etkin kapatır 

B.6.6 Sunu  sırasında beden dilini 
kullannır 

B.6.7 
Sunu  sırasında etkili ses 
kullanır 

B.6.8 
Sorulara uygun cevaplar 
verir 

B.6.9 Zor katılımcılarla ba a çıkar 

B.6.10 Dijital ortamda sunu hazırlar 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

C 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlıkla 
le lgili Farklı 
Uygulamaları 
Bilmek ve 
Uygulamak 

C.1 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Kavramı ve 
Felsefesi 

C.1.1 
Tarımsal yayım ve 
danı manlık geli im sürecini 
bilir 

C.1.2 

Tarımsal yayım/danı manlık 
kavramını ve 
yayımcı/danı manın tanımı 
ve fonksiyonlarını bilir 

C.1.3 
Tarımsal yayı/danı manlık 
yakla ımlarını bilir ve 
mukayesesini yapar 

C.1.4 
Tarımsal yayım / 
danı manlı ın gelece i ile 
ilgili bakı  açıları geli tirir 

C.1.5 
Tarım danı manı güncel 
rollerini bilir ve uygular 
(fasilatör, broker) 

 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

C 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlıkla 
le lgili Farklı 
Uygulamaları 
Bilmek ve 
Uygulamak 

C.2 

Avrupa Birli i 
Ülkelerinde ve 
Dünyada 
Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlık 
Uygulamaları 

C.2.1 
Türkiye'de tarımsal yayım 
ve danı manlık 
uygulamaları 

C.2.2 
Avusturya'da tarımsal yayım 
ve danı manlık 
uygulamaları 

C.2.3 
spanya'da tarımsal yayım 
ve danı manlık 
uygulamaları 

C.2.4 
Yunanistan'da tarımsal 
yayım ve danı manlık 
uygulamaları 

C.2.5 
ABD'de tarımsal yayım ve 
danı manlık uygulamaları 

C.2.6 
Danimarka'da tarımsal 
yayım ve danı manlık 
uygulamaları 

C.2.7 
Almanya'da tarımsal yayım 
ve danı manlık 
uygulamaları 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

C 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlıkla 
le lgili Farklı 
Uygulamaları 
Bilmek ve 
Uygulamak 

C.3 

Çiftlik 
Danı ma 
Sistemi FAS 
Uygulamaları 

C.3.1 
Avrupa da Çiftlik Danı ma 
Sistemi (FAS) içinde 
danı manın rolünü bilir 

C.3.2 FAS'ın yasal dayana ını ve 
gereklili ini bilir 

C.3.3 
FAS sisteminin farklı 
ülkelerdeki i leyi ini bilir 

C.3.4 
FAS'ın yönetimini ve 
destekleri bilir ve uygular 

C.3.5 
FAS'ın gelece i ile ilgili 
görü  olu turur 

 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

D 

Kırsal 
Alanlarda 
Yeniliklerin 
Yayılma 
Sürecini 
Yürütmek 

D.1 

Kırsal 
Sosyoloji 
Hakkında 
Donanımlı 

D.1.1 

Kırsal sosyolojiyi bilir ve 
sosyolojinin di er alanları ile 
arasında kıyaslama 
yapabilir.  

D.1.2 
Kent ve kırsal bölgeler 
arasında belirleyici 
farklılıkları bilir. 

D.1.3 
Sosyal hareketlilik ve sosyal 
tabakala ma hakkında bilgi 
sahibidir.   

D.1.4 

Köyü kentsel alanlardan 
ayıran sosyo-psikolojik 
farklılıkları bilir ve bu 
do rultuda uygun 
davranı lar geli tirmeyi bilir. 

D.1.5 

Köyü ve kentten ayıran 
yasal ve yönetimsel 
farklılıkları bilir ve 
uygulamaları 
ekillendirebilir.   

D.1.6 
Kırsal alandaki sosyolojik 
de i imin etkilerini bilir. 

D.1.7 
Kırsal alanlarda yerle im 
düzenini bilir.  

D.1.8 
Kırsal alanlarda arazi 
kullanım sistemini bilir.  

D.1.9 
Kırsal alanlarda karar verici 
aktörleri ve karar alma 
süreçlerini bilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

D 

Kırsal 
Alanlarda 
Yeniliklerin 
Yayılma 
Sürecini 
Yürütmek 

D.2 

Yenilik 
Yayılma 
Sürecini 
Yürütme 

D.2.1 
Tarımsal Yenilikleri bilir ve 
uygular.  

D.2.2 
Yenilik benimseme 
gruplarını ve yenilik 
uygulama süreçlerini bilir. 

D.2.3 

Tarımsal yayım sürecinde 
liderlik tiplerini tanımlar ve 
buna ili kin bilgi 
uyarlamasını bilir.  

D.2.4 
Yenilik geli tirme süreçlerini 
bilir ve uygular. 

D.2.5 
Yenilik benimseme sürecini 
bilir ve bunu yayım 
pratiklerinde kullanır.  

D.2.6 
Yayım ve danı manlıkta 
ba vurulan yeniliklerin 
karakteristiklerini bilir.  

D.2.7 
Yeniliklerin yayılma 
sürecinde yayımcının rolünü 
bilir ve uygular. 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

E 

Çiftçilerin 
Tarımsal 
Projelerden 
Yararlanmasını 
Sa lamak 

E.1 

Ulusal ve 
Uluslararası 
Fon 
Kaynaklarını 
Kullanmak  

E.1.1 
Bakanlık desteklerinden 
çiftçilerin yararlanmasını 
sa lar 

E.1.2 Ulusal fonlarda çiftçilerin 
yararlanmasını sa lar 

E.1.3 
Uluslararası fonlardan 
çiftçilerin yararlanmasını 
sa lar 

E.1.4 
FAS desteklerinden 
çiftçilerin yararlanmasını 
sa lar 

E.1.5 
Tarımsal kredileri 
kullanılmasında çiftçilere 
rehberlik eder 

E.1.6 Hibe rehberlerini inceler ve 
ilgili fonları tespit eder 

 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

E 

Çiftçilerin 
Tarımsal 
Projelerden 
Yararlanmasını 
Sa lamak 

E.2 

Proje 
Döngüsü 
Yönetimini 
Uygulaya-
bilmek 

E.2.1 Proje fikrini geli tirir  

E.2.2 
Proje fikrinin analizini 
gerçekle tirir (sorun, hedef, 
payda  ve strateji analizi) 

E.2.3 
Mantıksal çerçeve 
yakla ımını bilir ve MÇM'yi 
doldurur  

E.2.4 
Projenin genel ve özel 
hedefini olu turur 

E.2.5 
Faaliyetleri olu turur ve 
faaliyet planını yapar 

E.2.6 
Ön ko ul, varsayım ve 
riskleri belirler 

E.2.7 Sonuçları olu turur 

E.2.8 Göstergeleri olu turur 

E.2.9 
Do rulama kaynaklarını 
belirler  

E.2.10
Proje müracaat formunu 
doldurur 

E.2.11 Proje bütçesini olu turur ve 
ilgili formu doldurur 

E.2.12
Konusuna uygun i  planını 
hazırlar 

E.2.13
Proje yönetimini 
gerçekle tirir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

E 

Çiftçilerin 
Tarımsal 
Projelerden 
Yararlanmasını 
Sa lamak 

E.3 

Program ve 
Projelerin 
zleme ve 

De erlendir-
mesini 
Yapmak 

E.3.1 

Geleneksel zleme 
De erlendirme ile Sonuç 
Odaklı zleme 
De erlendirmeyi mukayese 
eder 

E.3.2 
zleme ve de erlendirme 

arasındaki farkları bilir 

E.3.3 
Göstergeler ile ilgili 
referansları belirler 

E.3.4 
Do rulama kaynakları ile 
ilgili referansları belirler 

E.3.5 Gant emasına ba lı olarak 
proje faaliyetlerini izler 

E.3.6 
Do rulama kaynaklarını 
belgeler 

E.3.7 
Yayım / danı manlık 
faaliyetlerinin ve programın 
etkinli ini izler  

E.3.8 
Toplanan verileri 
göstergeler do rultusunda 
de erlendirir 

E.3.9 
De erlendirme sonucunda 
yayım programında gerekli 
revizyonları yapar 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

F 
Mevzuatları 
Uygulamak 

F.1 

Tarımla lgili 
Genel 
Mevzuatları 
Uygulamak 

F.1.1 
Tarım kanunu 
uygulamalarını bilir ve 
uygular 

F.1.2 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlı ı Te kilat Kanunu 
bilir 

F.1.3 
Tarımsal örgüt mevzuatını 
bilir ve uygular 

F.1.4 

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlı ı destek mevzuatını 
bilir ve çitçilerinin 
yararlanmasını sa lar  

F.1.5 

Tarım Bakanlı ı Stratejik 
Eylem Planını bilir ve yayım 
programı olu tururken 
de erlendirir  



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

F 
Mevzuatları 
Uygulamak F.2 

Tarımsal 
Yayım ve 
Danı manlıkla 
lgili 
Mevzuatları 
Uygulamak 

F.2.1 

Tarımsal Yayım ve 
Danı manlık 
Uygulamalarını 
Düzenleyen Yönetmeli i 
bilir ve gereklerini yapar 

F.2.2 

Tarımsal Yayım Ve 
Danı manlık Çalı ma Usul 
ve Esasları le lgili 
Mevzuatı bilir ve uygular  

F.2.3 

Tarımsal Yayım ve 
Danı manlık Destek 
Uygulamalarını bilir ve 
uygular 

F.2.4 
Tarımsal Yayım ve 
Danı manlık Uygulamaları 
le lgili Talimatları bilir  

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

F 
Mevzuatları 
Uygulamak F.3 

Tarımla lgili 
Avrupa Birli i 
Mevzuatlarını 
Uygulamak 

F.3.1 

yi tarım ve çevre 
kondisyonları gereklilikleri, 
ayrıca bunun arka planı 
bilir 

F.3.2 klim de i ikli i ve çevre 

F.3.3 Hayvan refahı 

F.3.4 
Minimum bitki besleme ve 
bitki koruma ürünlerinin 
kullanımını sa lama 

F.3.5 

Çiftli in pazarda daha 
rekabetçi pozisyona 
gelebilmesi için gerekli 
danı manlık hizmetinin 
sa lanması 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

G 

 Yeri Sa lık 
ve Güvenlik 
Tedbirlerini 
Uygular 

G.1 
lk Yardım 
Tedbirlerini 
Uygular 

G.1.1 
Yılan sokmalarında ilk 
yardım tedbirlerini alır 

G.1.2 
Hayvan ısırmalarında ilk 
yardım tedbirlerini alır  

G.1.3 
laç zehirlenmelerinde ilk 
yardım tedbirlerini alır 

G.1.4 
 makineleri kazalarında 

ilk yardım tedbirlerini alır 

G.1.5 
Trafik kazalarında ilk 
yardım tedbirlerini alır 

G.1.6 
Arı sokması ve böcek 
ısırmalarında ilk yardım 
tedbirlerini alır 

G.1.7 
Güne  çarpmalarında ve 
yanıklarda ilk yardım 
tedbirlerini alır 

G.1.8 
Bo ulmalarda ilk yardım 
tedbirlerini alır 

G.1.9 
Dü melerde ilk yardım 
tedbirlerini alır 

G.1.10 
Ahır ve a ıllarda ilk yardım 
tedbirlerini alır 

G.1.11 
Gıda zehirlenmelerinde 
ilkyardım 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

G 

 Yeri Sa lık 
ve Güvenlik 
Tedbirlerini 
Uygular 

G.2 

Tarımda  
Güvenli i 
Tedbirlerini 
Uygular 

G.2.1 
 makineleri kullanımında 

i  güvenli i tedbirlerini 
uygular 

G.2.2 

Zirai mücadele 
uygulamalarında i  
güvenli i tedbirlerini 
uygular 

G.2.3 

Kimyasal gübrelerin ve 
ilaçların depolanmasında i  
güvenli i tedbirlerini 
uygular 

G.2.4 
Ahır i lemlerinde i  
güvenli i tedbirlerini 
uygular 

G.2.5 
Açık alan çalı malarında i  
güvenli i tedbirleri uygular 

G.2.6 
Meyve hasadında i  
güvenli i tedbirlerini 
uygular 

G.2.7 
Arı bakım besleme 
faaliyetlerinde i  güvenli i 
tedbirlerini uygular 

G.2.8 
Meyve a ılama ve budama 
çalı malarında i  güvenli i 
tedbirleri uygular 

 

GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

H 

Mesleki 
Geli im 
Faaliyetlerine 
Katılmak ve 
Yürütmek 

H.1 

Kendisinin ve 
Di er 
Meslekta ları-
nın Teknik ve 
Destek 
Hizmet 
Çalı anlarının 
E itim 
htiyaçlarını 
Belirlemek 

H.1.1 

Günlük deneyim ve 
gözlemler çerçevesinde 
kendisinin ve/veya di er 
çalı anların e itim 
ihtiyaçları, konu ve içeri i 
tespit eder. 

H.1.2 

Tespit edilen ihtiyaçları ilgili 
makamlara  bildirerek 
hizmet içi e itim 
programına alınması için 
e itim talebinde bulunur. 

 
 
 



GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

H 

Mesleki 
Geli im 
Faaliyetlerine 
Katılmak ve 
Yürütmek 

H.2 
E itim 
Faaliyetlerine 

tirak Etmek 

H.2.1 
Düzenlenen e itimlere 
katılır 

H.2.2 
Çalı anların e itimlere 
katılımını sa lar 

H.2.3 

Edinilen bilgilerin ve 
dokümanların çalı anlarla 
payla ılmasını sözlü, yazılı, 
raporlama ile sa lar 

H.2.4 
Katılım sa lanan 
e itimlerin dokümanlarının 
ar ivlenmesini sa lar 

 
GÖREVLER LEMLER BA ARIM ÖLÇÜTLER  

KOD ADI KOD ADI KOD AÇIKLAMA 

H 

Mesleki 
Geli im 
Faaliyetlerine 
Katılmak ve 
Yürütmek 

H.3 

Mesleki 
Konularda 
Geli en 
Teknoloji ve 
Yenilikleri 
Takip Etmek  

H.3.1 

Meslek ve sektörle ilgili 
fuar, sergi, yazılı görsel 
basın, dergi, internetten 
kaynak ve faaliyetleri takip 
eder 

H.3.2 

Fuar, kongre, seminer ve 
e itimlere katılım için, 
gerekçe ve içeri ini de 
belirterek talepte bulunur 

H.3.3 
Onaylanan faaliyetlere 
katılır 

H.3.4 
Katıldı ı faaliyetlere ili kin 
bilgi ve dokümanları di er 
meslekta ları ile payla ır 

 

7. TARIM DANI MANININ KULLANAB LECE  ARAÇ, GEREÇ VE 
EK PMAN  

 Bilgisayar ve donanımları  

 Faks  

 Foto raf makinesi  

 Fotokopi makinesi  

 leti im araçları (telefon, tele-konferans sistemleri, telsiz)  

 Ofis ve kırtasiye malzemeleri  

 Projeksiyon cihazı  

 Tanıtım materyalleri  



 Tarayıcı  

 Video kamera  

 Yazı tahtası  

 Yazıcı  

 Mesle inin gerektirdi i teknik ekipmanlar (Toprak Numune Alma 
Araçları, Toprak Analiz Seti, Stetoskop vb) 
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EK 1- AVRUPA MESLEK  YETERL L KLER ÇERÇEVES  

Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeli in 5/2. 
maddesine göre standardı belirlenecek mesleklere ili kin yeterlilik düzeyleri, 
Avrupa Birli i tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi tarafından 23 Nisan 2008 tarihinde kabul edilen 
“Hayat Boyu Ö renmede Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ)”ne uygun olmak 
zorundadır. 

Seviye tanımlarında referans alınan Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde sekiz 
yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Her bir seviye belli bilgi, beceri ve 
yetkinliklerin bile iminden olu maktadır. Bu seviyeler, en temel ö renme 
seviyesinden (seviye 1) en üst düzey ö renme seviyesine kadar (seviye 8) 
geni  bir alanı kapsamaktadır. AYÇ, hayat boyu ö renmeyi geli tirmeye 
yönelik bir araç olarak, yüksek ö renimin yanı sıra, genel ve yeti kin e itimini, 
mesleki e itim ve ö renimi içermektedir. 

Bu sıralamadaki her bir seviye belirli bir seviyede bilgi, beceri ve yetkinlik 
içermektedir. Genel olarak, seviye ne kadar artarsa, beklenen bilgi, beceri ve 
yetkinlikler de bu oranda artmaktadır; örne in, altıncı seviyedeki bir ki inin 
be inci seviyedeki bir ki iden daha fazla bilgi, beceri ve yetkinli e sahip olması 
beklenmektedir. 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) Referans Seviyeleri 

Bilgi: Bir i  alanına ili kin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar 
hakkında bilgi (kuramsal ve/veya fiili bilgi) olarak tanımlanmaktadır. 

Beceri: Belirli bir konuda veya görevde performans gösterebilmek için 
gerekli olan bili sel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı dü ünme) ve pratik (el 
becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) beceriler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Yetkinlik: “özerklik ve sorumluluk” ile ilgili olarak tanımlanmaktadır. 

 

SEV YE 
SEV YE TANIMLAYICI 

B LG  BECER  YETK NL K 

8. 
seviye 

Çalı an, bir alan 
ve alanlar 
arasındaki 
etkile im 
hakkında en üst 
düzeyde öne 
çıkan bilgiye 
sahiptir. 

Çalı an, ara tırma 
ve/veya yenilik 
yaparken önemli 
sorunları çözmek ve 
mevcut bilgi veya 
profesyonel uygulamayı 
geni letmek ve yeniden 
tanımlamak için 
gereken, sentez ve 
de erlendirme dâhil, en 
geli mi  ve 
uzmanla mı  beceriye 
ve tekni e sahiptir. 

Çalı an yüksek 
düzeyde yetki, 
yenilik, özerklik, 
akademik ve 
profesyonel 
bütünlük sergiler. 
Ara tırma ve yeni 
fikir ve süreçlerin 
geli iminde sürekli 
bir sorumluluk 
(ba lılık) ta ır. 



7. 
seviye 

Çalı an, özgün 
dü ünmeye 
ve/veya 
ara tırma 
yapmaya temel 
te kil eden ve bir 
kısmı belli bir 
alanda öne çıkan 
yüksek derecede 
uzmanla mı  
bilgiye sahiptir. 
Bir alanla ilgili 
bilgiler ve farklı 
alanlar arasındaki 
etkile im 
hakkında ciddi 
farkındalı a 
sahiptir. 

Çalı an, yeni bilgi ve 
yöntemler geli tirmek ve 
farklı alanlardaki bilgileri 
birle tirmek amacıyla 
yürütülen ara tırma 
ve/veya yenilik 
faaliyetleri için gereken 
uzmanla mı  sorun 
çözme becerilerine 
sahiptir. 

Çalı an 
öngörülemeyen, 
karma ık ve yeni 
stratejik yakla ımlar 
gerektiren i  
faaliyetlerini yönetir 
ve de i tirir.  
Çalı ma gruplarının 
profesyonel bilgi ve 
uygulamalarına 
katkıda bulunmada 
ve/veya stratejik 
performanslarını 
de erlendirmede 
sorumluluk alır. 

6. 
seviye 

Çalı an, bir 
alandaki teori ve 
ilkeleri ele tirel 
bir yakla ımla 
anlamayı içeren 
ileri düzey bilgiye 
sahiptir. 

Çalı an, uzmanlık 
gerektiren bir alanda 
karma ık ve 
öngörülemeyen 
sorunları çözmek için 
gereken ustalı ı 
(hakimiyeti) ve yenili i 
ortaya koyan ileri düzey 
becerilere sahiptir. 

Çalı an karma ık 
teknik veya 
profesyonel faaliyet 
veya projeleri 
yönetir. 
Öngörülemeyen i  
faaliyetlerinde karar 
verme sorumlulu u 
alır. Bireylerin ve 
grupların 
profesyonel 
geli imlerini 
yönetmede 
sorumluluk alır. 

5. 
seviye 

Çalı an, bir 
alanda kapsamlı, 
uzmanla ma 
gerektiren, pratik 
ve teorik bilgiye 
ve bilgi temelinin 
sınırlarıyla ilgili 
farkındalı a 
sahiptir. 

Çalı an, soyut sorunlara 
yaratıcı çözümler 
geli tirmek için gereken 
kapsamlı bir dizi bili sel 
ve pratik becerilere 
sahiptir. 

Çalı an 
öngörülemeyen 
de i imin bulundu u 
i  faaliyetlerini 
yönetir ve denetler. 
Kendisinin ve 
di erlerinin 
performansını 
de erlendirir ve 
geli tirir. 



4. 
seviye 

Çalı an, bir alan 
içerisinde geni  
kapsamlı, pratik 
ve teorik bilgiye 
sahiptir. 

Çalı an, bir alanda 
belirli problemlere 
çözüm üretmek için 
gerekli olan bir dizi 
bili sel ve pratik 
becerilere sahiptir. 

Çalı an ço unlukla 
öngörülebilir, ancak 
de i ime tabi olan 
bir i i yaparken öz- 
idare kullanır.  
faaliyetlerinin 
de erlendirilmesi ve 
geli tirilmesi için bir 
miktar sorumluluk 
alarak di erlerinin 
rutin i lerini 
denetler. 

3. 
seviye 

Çalı an, bir 
alanda olgulara, 
ilkelere, süreçlere 
ve genel 
kavramlara dair 
bilgiye sahiptir. 

Çalı an, temel 
yöntemleri, araçları, 
malzeme ve bilgileri 
seçerek ve uygulayarak 
problemleri çözmek ve 
görevleri tamamlamak 
için gereken bir dizi 
bili sel ve pratik 
becerilere sahiptir. 

Çalı an görevlerin 
tamamlanmasıyla 
ilgili sorumluluk alır 
ve problemlerin 
çözümünde kendi 
davranı larını 
ortama uyarlar. 

2. 
seviye 

Çalı an, bir 
alanda temel 
pratik bilgiye 
sahiptir. 

Çalı an, basit kuralları 
ve aletleri kullanarak 
görevleri yerine 
getirmek ve rutin 
problemleri çözmek için 
ilgili bilgileri kullanmada 
gereken temel bili sel 
ve pratik becerilere 
sahiptir. 

 gözetim altında 
sınırlı özerklik ile 
yapılır. 

1. 
seviye 

Çalı an, temel 
genel bilgiye 
sahiptir. 

Çalı an, basit görevleri 
yerine getirmek için 
gereken temel 
becerilere sahiptir. 

 do rudan gözetim 
altında belirli 
kurallarla 
tanımlanmı  ekilde 
yapılır. 
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