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KURS TALEP FORMU 

 
Kursa katılmak isteyen Ziraat Mühendisinin 

- T.C.Kimlik Numarası   : 

- Adı ve Soyadı  / Doğum Tarihi  : 

- Mezun Olduğu Fakülte ve Bölümü : 

- Mezuniyet Tarihi   : 

- Çalıştığı Yer (Şube veya İlçe  

  Müdürlüğünün adı belirtilecek)  : 

- Görev Unvanı    : 

- Gerektiğinde Ulaşılabilecek  

  Telefon No. (alan kodu ile birlikte) : 

- E-posta Adresi    : 

- Tarih ve İmza    : 

A- Geçmiş yıllarda “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılmış iseniz: 

  Katıldığınız Kursun  Dönemi                                                           Eğitim Merkezi 

    ……………………………………………………………………………………………………………….. 

B- “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna  ilk kez başvuruyorsanız: 

Tercihiniz                   Dönemi- Eğitim Merkezi              Başlama ve Bitiş Tarihleri 

1. tercih             ............................................................................................................................. .......... 

2. tercih             ......................................................................................... .............................................. 

C- Başvurmak istediğiniz “Sulama Metotları” kursu:  

Tercihiniz       Dönemi- Eğitim Merkezi                Başlama ve Bitiş Tarihleri 

1. tercih            ....................................................................................................... ................................ 

2. tercih            ............................................................................................................................. .......... 

D- Geçmiş yıllarda “Sulamayla” ilgili farklı bir kursa katılmış iseniz: 

     Katıldığınız Kursun Adı                                                       Kursu Veren Kurum/Kuruluş 

  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

E- İlinizde “Sulamayla” ilgili yürüttüğünüz faaliyetleri kısaca belirtiniz. 

  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Form Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

1- Form doldurulmadan önce uygulama talimatı dikkatlice okunacak ve imzalanacaktır. 

2- Form bilgisayarda eksiksiz ve doğru olarak doldurulacak, kursu talep eden tarafından imzalanacaktır. Elle doldurulan 

formlarda bazı harfler yanlış algılanabilmektedir. Bu nedenle elle doldurulan başvuru formlar kabul edilmeyecektir. 

3- İdari görevi olanlar veya tercih edilen dönemde kursa katılımını engelleyecek mazeretleri olabilecekler başvuruda 

bulunmayacaklardır. 

4- Her Ziraat Mühendisi için ayrı bir form düzenlenecek, HİEBİS üzerinden de başvuruda bulunulacaktır. 

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

değerlendirilirken Uygulama Talimatının 10. maddesinde belirtilen hususlar da dikkate alınacaktır. 

6- “Sulama Metotları” kursuna başvuruda bulunabilmek için, “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursunu başarıyla 

bitirerek Kurs Bitirme Sertifikası almış olmak gerekir. “Sulama Metotları” kursuna da katılmak isteyen Ziraat 

Mühendisleri, “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursunu tamamladıkları Eğitim Merkezinde düzenlenen “Sulama 

Metotları” kursu için de tercih yapacaklardır. 

7- Personel, tercih edilen kursun, herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya talebin fazla olması durumunda, kurs dönemi ve 

eğitim merkezi yönünden ikinci sıradaki çağrılabileceğinden, tercih sıralaması mutlaka yapılacaktır. 

8- Geçmiş yıllarda “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” kursuna katılıp Kurs Bitirme Sertifikası almış olan Ziraat 

Mühendisleri doğrudan programda yer alan “Sulama Metotları” kursuna başvurabilirler. 

9- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlükleri, İlçe Müdürlüklerinden de gelen taleplerle birlikte tüm 

başvuruların proje uygulama talimatında belirtilen koşullara uygunluğunu kontrol edecekler ve İl Müdürlükleri kanalı ile 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına (Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığı) ulaşmasını temin edeceklerdir.  

10- Aynı Şube/İlçe’ deki Ziraat Mühendislerinin çoğunluğunun aynı dönemki kurslara başvuruda bulunması işlerin 

aksamasına neden olmaktadır. Bu nedenle gerçekleşmesi mümkün olmayacak başvuru taleplerinin İl’ler tarafından 

dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.    

 


