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SULAMA YAYIMCISI TEMEL EĞĠTĠM ve  

SULAMA METOTLARI KURSLARI 

Sulama Yayımcısı hem sulama hem de yayım alanında kendisini yetiştirmiş, teknolojik gelişmelere 

paralel olarak kendisini geliştirebilen, çiftçilere sulama konusunda gereksinim duydukları bilgileri aktarmaya 

gönüllü, yenilikleri çiftçilerin anlaması ve kabullenmesi için çalışmayı ilke edinmiş yayım elemanlarıdır. 

Sulama Yayımcısı sahip olduğu bilimsel ve teknik bilgilerini mesleki deneyimiyle birleştirerek 

çiftçinin sulamayla ilgili karşılaştığı problemi tanımasını sağlar, problemin çözümü için çiftçiye uygun 

alternatifler sunar, çiftçiye en uygun alternatifi seçmesine yardımcı olur ve uygun yayım metotlarını 

uygulayarak çiftçiye problemi çözmek için gereksinim duyduğu yeteneği kazandırmaya çalışır.  

Sulama Yayımcısı Kurslarının temel amacı, suyun bilinçli kullanımı ve su kullanım etkinliğinin 

artırılması amacıyla sulama yayımcısı olarak çiftçilerimize eğitim ve yayım hizmetini verecek Ziraat 

Mühendislerinin teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda sulama konusunda bilgi birikimlerini artırmak ve 

yeni teknolojilerinden haberdar olmasını sağlamaktır.  

Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda “Tarımsal Yayım Hizmetleri 

Projesi” kapsamında yürütülen kurslar yatırım programından desteklenmekte olup, Adana Zirai Üretim 

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

Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenmektedir.  

İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan Ziraat Mühendisleri 1996 yılından itibaren “Sulama Yayımcısı 

Temel Eğitim Kursuna”, 2002 yılından itibaren de “Sulama Metotları Kurslarına” tabi tutulmaktadırlar. Bu 

eğitimlere katılan yayım elemanlarının, görevli oldukları İllerdeki çiftçileri eğitmeleri gerekmektedir. Çiftçi 

eğitiminde amaç, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanımının sağlanması, su kullanım etkinliğinin artırılması, 

basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, uygulamadaki hataların en aza indirilmesi ve çiftçilerin 

yeniliklerden haberdar edilmesidir.  

Bu çerçevede 2015 yılında düzenlenmesi planlanan “Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” ve “Sulama 

Metotları” kurslarına ilişkin Başkanlığımızın duyuru yazısı, kurs programı, uygulama talimatı ve kurs talep 

formu hazırlanmıştır. Kurslar sadece çiftçilerimize sulama yayımcısı olarak eğitim ve yayım hizmeti 

verebilecek Ziraat Mühendislerine yönelik olup, kurs başvuruları yapılırken aşağıda belirtilen 

hususlara dikkat edilmelidir, 

1- Kurslara Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Tarım Makineleri, Peyzaj 

Mimarlığı, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Toprak ve Bitki Koruma bölümlerinden mezun olan 

gerekli eğitimi aldıktan sonra çiftçilerimize sulama konusunda eğitim ve yayım hizmeti 

verebilecek Ziraat Mühendisleri başvuracaklardır. 

2- İl Müdürlüklerinin Koordinasyon ve Tarımsal Veriler, Tarımsal Altyapı ve Arazi 

Değerlendirme, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube 

Müdürlükleri ile İlçe Müdürlüklerinde çalışan ve 1. Maddede belirtilen bölümlerden mezun olan 

Ziraat Mühendisleri kurslara başvuracaklardır. 

3- İlçe Müdürlüklerinde çiftçilerimize eğitim ve yayım hizmeti verebilecek nitelikte 1. Maddede 

belirtilen bölümlerden mezun olan yeterli sayıda personel yoksa ilçenin sulama yayımcısı 

ihtiyacının karşılanması söz konusu olduğundan, belirtilen bölümlere ilaveten Tarım Ekonomisi 

ve Zootekni Bölümlerinden mezun olanlar da söz konusu kurslara başvurabileceklerdir.    
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4- Görev unvanı teknisyen veya tekniker olan ve 1, 2 ve 3. Maddede belirtilen koşulları taşıyan 

Ziraat Mühendisleri ile “Tar-Gel Projesi” kapsamında çalışan Ziraat Mühendisleri de kurslara 

başvurabileceklerdir.  

5- Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlükleri kurs programından, kurs talep formundan 

ve uygulama talimatından Şube/İlçe Müdürlüklerinin haberdar olmasını temin edecekler,  kurs 

talep formlarının talimata uygun olarak doldurulmasını sağlayarak en geç 14 Kasım 2014 

tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde göndereceklerdir. Bakanlığımızın Hizmet İçi Eğitim 

kurslarına başvurular Hizmetiçi Eğitim Bilgi Sistemi (HİEBİS) sistemi üzerinden yapıldığından, 

“Sulama Yayımcısı Temel Eğitim” ve “Sulama Metotları” kurslarına HİEBİS sistemi üzerinden 

de başvuruda bulunulacaktır. 

6- Kurs talep formları bilgisayarda eksiksiz olarak doldurulacak ve imzalanacaktır. Elle doldurulan 

formlarda bazı harfler yanlış algılanabilmektedir. İmzasız ve elle doldurulan başvuru formları 

kabul edilmeyecektir. 

7- Tercihlerine uygun olarak görevlendirilen bir personelin idari görevi, iş yoğunluğu, personel 

yetersizliği, başka bir görev veya hizmet içi eğitim kursu gerekçe gösterilerek kursa katılmaması, 

ihtiyacı olan ve “Sulama Yayımcısı” görevini benimsemiş başka bir personelin eğitim almasını 

önlemekte, proje gerçekleşmelerini olumsuz etkilemekte, emek ve zaman kaybına neden 

olmaktadır. Vekâleten de olsa idari görevi olanlar, emeklilik dönemi gelmiş olanlar, sağlık 

yönünden sulama yayımcısı görevini yürütmeye engel durumu bulunanlar, askerlik, okul ve 

başka proje faaliyetlerini yürütmek gibi kursa katılımına engel olabilecek mazeretleri bulunanlar 

başvuruda bulunmayacaklardır. 

8- Daha önceden söz konusu kurslara katılan Ziraat Mühendisleri katılım başvurusunda 

bulunmayacaktır. “Sulama Metotları” kursuna başvurabilmek için “Sulama Yayımcısı Temel 

Eğitim” kursuna katılmış ve “Kurs Bitirme Sertifikası” almış olmak gerekir. “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. Daha önceki yıllarda “Sulama Yayımcısı 

Temel Eğitim” kursuna katılmış ve “Kurs Bitirme Sertifikası” almış olanlar, istedikleri eğitim 

merkezindeki “Sulama Metotları” kursu için tercihte bulunabilecekler. 

9- Kurslara katılan personelin eğitimle ilgili yol dâhil adına tahakkuk edecek ödenek miktarı  

“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 karşılanmaktadır. Bu nedenle eğitimle ilgili her bir kursiyerin 

adına tahakkuk edecek ödenek miktarı, kurs bitimini takiben personelin çalıştığı kurumun ilgili 

harcama birimi tarafından yukarıda belirtilen harcama kalemi dikkate alınmak suretiyle, 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığına ait SGB.NET sistemi üzerinden talep edilecektir. 

10- Yatırım ödeneğinin yeterli olmaması veya eğitim için yeterli sayının altında başvuru olması vb. 

durumda bazı kurslar iptal edilebilmekte, bazı kurslara fazla sayıda başvuru olabilmektedir.  Bu 

nedenle kursiyer, talep edilen kursun iptali veya o kursa fazla talep olması durumunda, kurs 

dönemi ve eğitim merkezi yönünden ikinci tercihindeki kursa çağrılabileceğinden, “Uygulama 

Talimatının 8. Maddesinde” belirtilen doğrultuda eğitim merkezi yönünden tercih sıralaması 

mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde tercih sıralaması yapılmadığı için görevlendirme 

yapılmayacaktır. 
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11- 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.  

12- 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.  

13- 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 

Bugüne kadar düzenlenen kurslara ilişkin özet bilgiler çizelgelerde verilmiştir. Kursların 

programları, kursların yürütülmesine ilişkin Uygulama Talimatı ve kursiyer listeleri her yıl Bakanlığımız İl 

Müdürlüklerine üst yazı ile duyurulmakta; Başkanlığımızın ve Adana ve Söke’ deki Zirai Üretim İşletmesi 

Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilmektedir.  

Sulama Yayımcısı Temel Eğitim Kursları 

Yılı Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 

1996-2008 66 1074 

2009 5 97 

2010 5 114 

2011 5 134 

2012 5 165 

2013 5 156 

2014 * 3 73 

TOPLAM 94 1813 

 

Sulama Metotları Kursları 

 

Yılı Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 

2002-2008 63 711 

2009 4 77 

2010 4 88 

2011 4 93 

2012 4 105 

2013 4 111 

2014 * 2 33 

TOPLAM 85 1218 

  

  *01 Ocak-31 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşme rakamlarıdır. 

 

Kursların planlaması yapılırken 2015 yılında 5 adet Sulama Yayımcısı Temel Eğitim Kursunda 125 

Ziraat Mühendisinin, 4 adet Sulama Metotları kursunda 100 Ziraat Mühendisinin eğitimlerden geçirilmesi 

hedeflenmiştir. 


