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Kadro Unvanı Eğitim Düzeyi İş Deneyimi Yabancı Dil 

Tarımsal Araştırmalar  ve 
Politikalar  Genel Müdürü 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak ve Doktora 
derecesine sahip olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Genel Müdür Yardımcısı  
Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak ve Doktora 
derecesine sahip olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tarla Bitkileri Araştırmaları 
Daire Başkanı 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, Doktora derecesine sahip 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bahçe Bitkileri Araştırmalar 
Daire Başkanı 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, Doktora derecesine sahip 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bitki Sağlığı Araştırmalar 
Daire Başkanı 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az Doktora derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvancılık ve Su Ürünleri 
Araştırmaları Daire Başkanı 

Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri ve Deniz 
Bilimleri Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az Doktora derecesine 
sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem  
Araştırmaları Daire Başkanı 

Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az Doktora derecesine sahip 
olmak 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırmaları Daire Başkanı 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az Doktora derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Tarımsal Ekonomi ve Proje 
Yönetimi Daire Başkanı 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az Doktora derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

İdari İşler ve Koordinasyon 
Daire Başkanı 

Ziraat, Veteriner, Su Ürünleri, Mühendislik 
Fakülteleri ve İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinin ilgili bir bölümünden mezun 
olmak ve Doktora derecesine sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak tercihan beş yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere, on iki 
yıllık Kamu deneyimine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tıbbi Aromatik Bitkiler 
Araştırmaları Çalışma Grubu  
Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
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Endüstri Bitkileri Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tahıllar ve Yemeklik Tane 
Baklagiller Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bağcılık Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Meyvecilik ve Organik Tarım 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Sebzecilik ve Süs Bitkileri 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Biyoçeşitlilik ve Genetik 
Kaynaklar Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümünden ve 
Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Bitki Hastalıkları Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma 
bölümünden mezun olmak, en az yüksek 
lisans derecesine sahip olmak. 

 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bitki Zararlıları Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

İlaç ve Toksikoloji 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Yabancı Ot Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Büyükbaş Hayvancılık 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ilgili 
bölümünden mezun olmak, en az  yüksek 
lisans veya doktora derecesine sahip 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Araştırma, planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak, 
Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verebilme, neden sonuç 
ilişkisi kurabilme ve bilimsel araştırmalarda 
gerekli planlamaları yapabilecek ve proje 
değerlendirme niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvan Genetik Kaynaklar 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Fen Fakültelerinin Biyoloji bölümünden, 
Mühendislik Fakülteleri ve Veteriner 
fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak ve en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil 
Hayvanlar Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Veteriner Fakültelerinin ve  Ziraat 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az Yüksek Lisans derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

– Araştırma planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak. 

– Faaliyetlerin en iyi şekilde 
sürdürebilmesi için gerekli karar 
verebilme, neden sonuç ilişkisi kurma 
ve bilimsel araştırmalarda gerekli 
planlamaları yapabilecek ve proje 
değerlendirme niteliklerine sahip 
olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Küçükbaş Hayvancılık 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ilgili 
bölümünden mezun olmak, en az  yüksek 
lisans veya doktora derecesine sahip 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

– Araştırma, planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak, 

– Faaliyetlerini en iyi şekilde 
sürdürebilmesi için gerekli karar 
verebilme, neden sonuç ilişkisi 
kurabilme ve bilimsel araştırmalarda 
gerekli planlamaları yapabilecek  ve 
proje değerlendirme niteliklerine sahip 
olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Balıkçılık ve  Su Ürünleri 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Su Ürünleri Fakülteleri, Deniz Bilimleri 
Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri ve Veteriner 
fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak ve en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bitkisel Gıda Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ve Mühendislik 
Fakültelerinin  ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvan Sağlığı  Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Veteriner fakültesinden mezun olmak, 
doktora derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvansal Gıda Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Hayvan Besleme ve Yem 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Veteriner, Gıda Mühendisliği ve Ziraat 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Toprak Yönetimi ve Bitki 
Besleme Araştırmaları 
Çalışma Grubu Koordinatörü  

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak; en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak; 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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İklim Değişikliği ve Tarımsal 
Ekoloji Araştırmaları Çalışma 
Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak; en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak; 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tarımsal Mekanizasyon ve 
Bilişim Teknolojileri 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak; en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak; 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Tarımsal Sulama ve Arazi 
Islahı Araştırmaları Çalışma 
Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak; en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Kamu-Özel Sektör Ar-Ge 
İşbirliği Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, tercihen en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Uluslararası Projeler ve Dış 
İlişkiler Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Tercihen Ziraat Fakülteleri, Veteriner 
Fakülteleri, Su Ürünleri Fakülteleri, diğer 
Mühendislik Fakültelerinin ilgili 
bölümünden veya en az 4 yıllık eğitim 
veren fakültelerinin ilgili bölümlerinden 
mezun olmak, en az yüksek lisans 
derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine (en az 
70 YDS Puanı) sahip olmak. 

 

Ulusal Projeler Çalışma 
Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Tarım Ekonomisi ve Politika 
Araştırmaları Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, en az yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Mali İşler Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek 
öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak.  

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Eğitim İşleri Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer 
Yükseköğrenim kurumlarının en az dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. Yöneticilik 
niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare 
gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Koordinasyon ve İç Kontrol 
Çalışma Grubu Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek 
öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bilgi İşlem Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Yüksek öğrenim kurumlarının bilgisayar 
veya elektrik - elektronik mühendisliği 
bölümünden mezun olmak. 

Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç 
yıllık iş deneyimine sahip olmak 

Literatür takip edebilecek 
düzeyde bir yabancı dil bilgisine 
sahip olmak. 

Enformasyon Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer yüksek 
öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 

Teknoloji Transferi ve İş 
Geliştirme Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek 
öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 
Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 
Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
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İdari İşler Çalışma Grubu 
Koordinatörü 

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi ve diğer Yüksek 
öğrenim kurumlarının en az dört yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tıbbi Aromatik Bitkiler 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi 
Gıda Bölümü ve konuyla ilgili en az dört 
yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili 
bölümünden mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Çayır Mera ve Yem Bitkileri 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Endüstri Bitkileri 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tahıllar ve Yemeklik Tane 
Baklagiller Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bağcılık Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Meyvecilik ve Organik Tarım 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Sebzecilik ve Süs Bitkileri  
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Biyoçeşitlilik ve Genetik 
Kaynaklar Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve  Ziraat 
Fakültelerinin ilgili bir bölümünden mezun 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bitki Hastalıkları 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bitki Zararlıları 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

İlaç ve Toksikoloji 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Yabancı Ot 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Büyükbaş Hayvancılık 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ve Veteriner 
fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, tercihen yüksek lisans veya 
doktora derecesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Araştırma planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak 
Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için neden sonuç ilişkisi kurma ve bilimsel 
araştırmalarda gerekli planlamaları 
yapabilecek ve proje değerlendirme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Hayvan Genetik Kaynakları 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mühendislik 
ve Veteriner Fakültelerinin ilgili 
bölümünden mezun olmak ve tercihen 
yüksek lisans seviyesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil 
Hayvanlar Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ve Veteriner 
fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, tercihen Yüksek Lisans veya 
Doktora derecesine sahip olmak.  
 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 

Araştırma planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak. 

Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için neden sonuç ilişkisi kurma ve bilimsel 
araştırmalarda gerekli planlamaları 
yapabilecek ve proje değerlendirme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
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Küçükbaş Hayvancılık 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ve Veteriner 
fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak, tercihen yüksek lisans veya 
doktora derecesine sahip olmak. 
 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 

Araştırma planlama ve sektör ile ilgili 
gelişmeleri izleyebilecek ve 
değerlendirebilecek ilgi ve bilgiye sahip 
olmak. 

Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için neden sonuç ilişkisi kurma ve bilimsel 
araştırmalarda gerekli planlamaları 
yapabilecek ve proje değerlendirme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 

 

Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Su Ürünleri Fakülteleri, Deniz Bilimleri 
Fakülteleri, Ziraat Fakültelerinin ve 
Veteriner Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak ve tercihen yüksek lisans 
seviyesine sahip olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 

 

Bitkisel Gıda 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ve Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine  sahip olmak 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

Hayvan Sağlığı 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Veteriner Fakültesinden mezun olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine  sahip olmak 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

Hayvansal Gıda 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin, Mühendislik 
Fakültelerinin ve Veteriner Fakültelerinin 
ilgili bölümünden mezun olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine  sahip olmak 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
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Hayvan Besleme ve Yem 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin, Mühendislik 
Fakültelerinin ve Veteriner Fakültelerinin 
ilgili bölümünden mezun olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine  sahip olmak 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

Toprak Yönetimi ve Bitki 
Besleme Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak; 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine  sahip olmak 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

İklim Değişikliği ve Tarımsal 
Ekoloji Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tarımsal Mekanizasyon ve 
Bilişim Teknolojileri 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tarımsal Sulama ve Arazi 
Islahı Araştırmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümünden 
mezun olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Kamu-Özel Sektör Ar-Ge 
İşbirliği Çalışmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Uluslararası Projeler ve Dış 
İlişkiler Çalışmalarından 
Sorumlu Personel 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 
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Ulusal Projeler 
Çalışmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Tarım Ekonomisi ve Politika 
Araştırmalarından Sorumlu 
Personel 

Ziraat Fakülteleri, Veteriner Fakülteleri, Su 
Ürünleri Fakülteleri ve diğer Mühendislik 
Fakültelerinin ilgili bölümünden mezun 
olmak. 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Bütçe Çalışmalarından 
Sorumlu Personel 

Lise veya yüksek öğrenim kurumlarının en 
az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. --- 

Tahakkuk ve Ödemeler 
Görevlisi 

Yüksek öğrenim kurumlarının iki yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. --- 

Mutemet Yüksek öğrenim kurumlarının iki yıllık bir 
bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. --- 

Satın Alma Görevlisi Lise veya yüksek öğrenim kurumlarının en 
az iki yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. --- 

Eğitim İşlerinden Sorumlu 
Personel 

Ziraat, Veteriner ve Su Ürünleri 
Fakültelerinin ilgili bir bölümünü bitirmiş 
olmak 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak 

Koordinasyon İşlerinden 
Sorumlu Personel 

Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört 
yıllık bir bölümünden mezun olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak ---- 
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İç Kontrol Sisteminden 
Sorumlu Personel 

Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir 
bölümünden, mezun olmak. 
 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 
 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

Enformasyon 
Çalışmalarından Sorumlu 
Personel 

Tercihen Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer 
yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 
 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk 
ve idare gereklerini bilmek. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

Yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil 
bilgisine sahip olmak. 

 

Masaüstü Yayıncılık ve 
Sosyal Medya Sorumlusu 

Tercihen yüksek öğrenim kurumlarının en 
az iki yıllık grafik, tasarım, dizayn ile ilgili 
bir bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 
Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 
 

Teknoloji Transferi ve İş 
Geliştirme Çalışmalarından 
Sorumlu Personel 

Tercihen Ziraat Fakültesi, Veteriner 
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve diğer 
Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

Tercihen konusu ile ilgili olarak en az iki 
yıllık iş deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 

Bilgisayar Sistemleri ve Ağ 
Güvenliği Sorumlusu 

Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi 
bilgi teknolojilerine ilişkin bir bölümünü 
bitirmiş olmak. 

– Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, 
ofis yazılımları, ağ iletişim konularında 
eğitim aldığını gösteren sertifikalara 
sahip olmak. 

– Tercihen konusu ile ilgili olarak en az 
üç yıllık iş deneyimine sahip olmak 

Literatür takip edebilecek 
düzeyde bir yabancı dil bilgisine 
sahip olmak. 
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Donanım ve Teknik Destek 
Sorumlusu 

Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi 
bilgi teknolojilerine ilişkin bir bölümünü 
bitirmiş olmak. 

 

Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, ofis 
yazılımları, ağ iletişim konularında eğitim 
aldığını gösteren sertifikalara sahip olmak. 

Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç 
yıllık iş deneyimine sahip olmak 

--- 

Bilgisayar Yazılım ve 
Uygulama Geliştirme 
Sorumlusu 

Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık  bilgisayar, elektrik - elektronik gibi 
bilgi teknolojilerine ilişkin bir bölümünü 
bitirmiş olmak. 

Tercihen bilgisayar işletim sistemleri, ofis 
yazılımları, ağ iletişim konularında eğitim 
aldığını gösteren sertifikalara sahip olmak. 

Tercihen konusu ile ilgili olarak en az üç 
yıllık iş deneyimine sahip olmak 

Literatür takip edebilecek 
düzeyde bir yabancı dil bilgisine 
sahip olmak. 

Sivil Savunma Uzmanı 
Tercihen en az iki yıllık yüksek okul 
mezunu olmak 

Sivil savunma uzmanı unvanını almış  
olmak, 
En az 3 yıllık devlet memuru olmak, 
Yapılacak seçme sınavında başarılı 
olmak. 

--- 

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı 

Tercihen en az dört yıllık üniversite 
mezunu olmak 

En az C sınıfı İş Güvenliği uzmanı 
sertifikasına sahip olmak, 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

--- 

İnsan Kaynakları Sorumlusu Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

----- 

İnsan Kaynakları Personeli Lise veya Yüksek öğrenim kurumlarının iki 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak. 

Konusuyla ilgili olarak en az iki yıllık iş 
deneyimine sahip olmak --- 
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Evrak - Arşiv Sorumlusu Lise veya yüksekokul mezunu olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

--- 

Evrak – Arşiv Görevlisi Lise veya yüksekokul mezunu olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

--- 

İdari Yazışmalar Sorumlusu Yüksek öğrenim kurumlarının en az iki 
yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak 

Konusu ile ilgili olarak en az iki yılı 
Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık 
Kamu deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerin en iyi şekilde sürdürebilmesi 
için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

----- 

İdari Yazışmalar Görevlisi Yüksekokul veya lise mezunu olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. ---- 

Yönetici Asistanı (Sekreter) 
– Yüksek öğrenim kurumlarının ilgili 

bölümünü -tercihen Büro Yönetimi ve 
Sekreterlik bölümünü- bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak.  
Türkçe gramer, yazma ve konuşma 
kurallarını iyi uygulamak. 
Protokol kurallarını bilmek. 
Ofis programlarını çok iyi düzeyde bilmek. 

Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde 
bir yabancı dil bilgisine sahip 
olmak. 

Santral Görevlisi 

En az Lise mezunu olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

Düzgün diksiyon ve Türkçe gramer 
bilgisine sahibi olmak. 

--- 

Ulaşım Hizmetleri Sorumlusu 
(Baş Şoför) 

Lise veya iki yıllık eğitim veren yüksek 
öğrenim kurumlarından mezun olmak 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

--- 
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Ulaşım Hizmetleri Görevlisi 
(Şoför) En az Lise mezunu olmak. 

İşi ile ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi 
olmak. 
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

--- 

Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Yetkilisi Lise veya yüksekokul mezunu olmak. Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 

için gerekli iş deneyimine sahip olmak. 
--- 

Genel Hizmet Sorumlusu Lise veya iki yıllık eğitim veren yüksek 
öğrenim kurumlarından mezun olmak 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik 
düşünme yeteneğine sahip olmak. 

--- 

Genel Hizmetler Görevlisi 
Tercihen lise mezunu olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak 

--- 

Tamirat İşlerinden Sorumlu 
Personel 

Yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili 
bir bölümünü bitirmiş olmak. 

Görevini gereği gibi yerine getirebilmek 
için gerekli iş deneyimine sahip olmak. --- 

Biyogüvenlik Birimi 
Sorumlusu 

Tercihen Ziraat, Veteriner, Fen ve 
Mühendislik Fakültelerinin ilgili 
bölümünden mezun olmak. 
 

Konusu ile ilgili olarak üç yıllık iş 
deneyimine sahip olmak. 

Tercihen yaptığı işin gerektirdiği 
düzeyde bir yabancı dil bilgisine 
sahip olmak. 
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Tarım Uzmanı 

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, 
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve 
idarî bilimler, veterinerlik, ziraat, gıda 
mühendisliği, su ürünleri, balıkçılık 
teknolojisi fakülte ve bölümleri ile hizmet 
birimlerinin görev alanına giren ve 
yönetmelikle belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki 
yükseköğretim kurumlarından mezun 
olmak, 

 

Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 
inci maddesinde sayılan genel şartlar 
aranır: 

 

Kamu Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
asgarî (C) düzeyinde veya dil 
yeterliği bakımından buna 
denkliği kabul edilen ve 
uluslararası geçerliliği bulunan 
başka bir belgeye yeterlik 
sınavından itibaren en geç iki yıl 
içinde sahip olma şartına 
bağlıdır 

 


