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1. Bakanlığımız İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan Ziraat Mühendislerinin tarımsal sulama konusunda 

uygulamalı olarak eğitilmelerini, eğitilen Ziraat Mühendislerinin suyun bilinçli kullanımının 

yaygınlaştırılması ve su kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla “Sulama Yayımcısı” olarak çiftçilere 

yayım hizmeti sunmalarının sağlanması için “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” ve “Sulama Metotları” 

kursları düzenlenmektedir. 

2. “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursunun süresi dört, “Sulama Metotları” kursunun süresi ise iki 

haftadır. Kurslar Adana Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

ile Söke Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 

düzenlenmektedir. 

3. Söz konusu kurslara ilişkin 2015 yılı programı (EK-1), uygulama talimatı (EK-2) ve kurs talep                 

formu (EK-3) http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Sayfalar/Anasayfa.aspx uzantısından ulaşılabilen 

Başkanlığımızın internet sitesinin Duyurular bölümünde, ayrıca Sulama Yayımcısı Kursları alt menüsü 

içerisinde yayınlanmıştır. İl Müdürlükleri, Şube/İlçelerde görev yapan Ziraat Mühendislerinin de kurs 

programından, proje uygulama talimatından ve kurs talep formundan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler 

Şube Müdürlükleri aracılığıyla İlçe Müdürlüklerinin de haberdar olmasını sağlayacaklardır.  

4. Şube/İlçe Müdürlüklerinde çalışan ve “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim ve Sulama Metotları Kurslarına” 

başvurması uygun görülen her bir Ziraat Mühendisine ait kurs talep formlarının doldurulmasının temin 

edilerek, konuyla ilgili üst yazıda belirtilen tarihlere kadar Başkanlığımıza yazılı olarak gönderilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca Bakanlığımızın hizmetiçi eğitim faaliyetleri “Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sistemi 

(HİEBİS)” üzerinden yürütüldüğünden, söz konusu kurslar için başvuruların ayrıca HİEBİS üzerinden de 

yapılması temin edilecektir. Başkanlığımızca gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan              

sonra başvurusu kabul edilen personele ait kursiyer listeleri Başkanlığımızın internet sayfasının 
Duyurular bölümünde ilan edilecek, ayrıca HİEBİS üzerinden de onaylanacaktır. 

5. Görev unvanı teknisyen veya tekniker olan Ziraat Mühendisleri de kurslara başvurabilirler.  

6. Daha önceden söz konusu kurslara katılan Ziraat Mühendisleri katılım başvurusunda bulunmayacaktır. 

7. “Sulama Metotları” kursuna başvurabilmek için “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılmış ve 

“Kurs Bitirme Sertifikası” almış olmak gerekir.  

8. “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursunu talep edenler, “Sulama Metotları” kursuna da katılmayı 

istediklerinde, “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılacakları Eğitim Merkezinde düzenlenen 

“Sulama Metotları” kursu için tercih yapacaklardır. 

9. Daha önceki yıllarda “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılmış ve “Kurs Bitirme Sertifikası” 

almış olanlar, istedikleri eğitim merkezindeki “Sulama Metotları” kursu için tercihte bulunabilecekler, 

HİEBİS üzerinden de başvuracaklardır. 

10. Kurslara katılan personelin eğitimle ilgili ödemelerinin karşılanması için, her bir kursiyerin adına 

tahakkuk edecek ödenek miktarı, kursun bitimini takiben personelin çalıştığı kurumun ilgili harcama 

birimi tarafından “Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesinin” 30.01.00.62.04.2.1.00-1-06.9.2.01 harcama 

kaleminin 07.01.01.02 faaliyet kodundan Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ait SGB.NET 

sistemi üzerinden talep edilmesi gerekmektedir.  

11. Kursiyer, talep edilen kursun iptali veya o kursa fazla talep olması durumunda, kurs dönemi ve eğitim 

merkezi yönünden ikinci tercihindeki kursa çağrılabileceğinden, 8. Maddede belirtilen doğrultuda eğitim 

merkezi yönünden tercih sıralamasının mutlaka yapılması gerekmektedir.  Kurslara yapılan başvurular 

ildeki mevcut sulama yayımcısı sayısı ve ilin sulama yayımcısı ihtiyacı, kursa katılmak isteyen personelin 

mezun olduğu bölüm, görev yapmakta olduğu birim ve hizmet süresi, kurs kontenjanları ve proje 

ödeneklerine göre değerlendirilmektedir. Personel başka bir İl Müdürlüğüne tayin olduğu ve aynı 

kurslara katılmayı istediği takdirde, “Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS)” üzerinden bilgilerini 

güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kurslara katılım olmayacaktır.  
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12. Kursa görevlendirilen, ancak geçerli sayılabilecek bir mazeretinden dolayı kursa katılamayacak personel,  

bu mazeretini kurs başlama tarihinden uygun bir süre önce görevli oldukları İl Müdürlüğü kanalı ile 

Başkanlığımıza yazılı olarak bildirmelidir. Başkanlığımız kurs talepleri ve uygulama talimatında 

belirtilen kriterleri dikkate alarak, kursa katılamayan Ziraat Mühendisinin yerine başka bir Ziraat 

Mühendisini görevlendirebilir 

13. Kursiyer listeleri, talepler dikkate alınarak hazırlandığından, kursiyerin talep ettiği halde kursa 

katılmaması, o İl’ e ayrılan kontenjanın boş kalmasına, ihtiyacı olduğu halde o kursa katılmak isteyen 

başka bir personelin kursa katılamamasına, proje kaynaklarından ayrılan ödeneklerin artmasına ve 

gereksiz yazışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kurslara başvuracakların, önceki yıllarda 

söz konusu kurslara katılmamış olması, kurslara gönüllü olarak katılmayı istemesi, “Sulama Yayımcısı” 

görevini benimsemiş olması, idari görevi olmaması, emeklilik döneminin gelmemiş olması, sağlık 

yönünden bu görevi yapmaya mani halinin olmaması, askerlik, okul, başka proje faaliyetlerini yürütmek 

gibi kursa katılımına engel olabilecek mazeretlerinin olmaması gerekmektedir. 

14. Kursun verimli geçmesi ve eğitim programının aksamaması için, kursa katılacak kursiyerler, en geç 

kursun başlayacağı gün saat 09.00’da kurs yerinde hazır bulunmalıdırlar. 

15. Kurslarda devamsızlık süresi her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin % 12.5 inden fazla olamaz. 

Devamsızlığı daha fazla olan kursiyerin kursla ilişiği kesilir. 

16. “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursu bitiminde yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan 

kursiyerlere “Kurs Bitirme Sertifikası” verilecek ve kursu bitiren Ziraat Mühendisleri, görev yerlerine 

döndüklerinde suyun bilinçli kullanımı ve su kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla çiftçilere yayım 

hizmeti vermek üzere Sulama Yayımcısı olarak görevlendirileceklerdir. 

17. İl Müdürlükleri “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılan Ziraat Mühendislerinin başka bir İl’ e 

veya kuruma tayin olmaları durumunda, tayin oldukları İl’ i veya kurumu ve ayrılış tarihlerini, en kısa 

zamanda Başkanlığımıza yazılı olarak bildireceklerdir. Bu durum izleme ve değerlendirme açısından 

önemlidir. 

18. Kursa katılacak Ziraat Mühendislerinin taşınabilir hard disk, USB flash disk, fotoğraf makinesi vb. 

cihazları yanlarına almaları, çiftçi eğitim faaliyetlerinde kullanabilecek yayım materyali oluşturulması 

açısından yararlı olacaktır.  

19. Eğitim Merkezi Müdürlükleri kursun başlangıcını takip eden üç gün içerisinde kursiyer katılım listesini 

hazırlayarak üst yazı ekinde faks ile; yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak sınavların sonuçlarını, 

kursiyerlerin başarı durumlarını ve o kursa ait izleme ve değerlendirme bilgilerini içeren raporu ise kurs 

bitiminde üst yazı ekinde Başkanlığımıza gönderecekler, “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursunu 

başarı ile bitiren elemanlara ait kurs bitirme sertifikalarını onaylanarak ilgili personele teslim 

edeceklerdir. 


