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AMAÇ: 

 Tarım ve Orman Bakanlığı misyon ve vizyonuna uygun şekilde personelin yetiştirilmesi, 

verimliliğinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanması için uygulanacak hizmet içi eğitimin 

hedeflerini, ilkelerini, planlamasını, uygulanmasını ve değerlendirme esaslarını belirlemektir. 

 KAPSAM: 

 Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının 

Merkez ve Taşra Birimlerinde görevli personelin hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 HEDEFLER: 

 Hizmet İçi Eğitim; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ve Kalkınma Planı ve Bakanlık 

Stratejik Planının eğitim için öngörülen amaçları doğrultusunda; 

 Bakanlık personelinin mesleğin gerektirdiği bilimsel, teknik bilgi ve becerileri, meslek 

eğitimi ve iş disiplinini kazanmaları, kişisel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri, 

 Bakanlık personelinin mesleki ve kurumsal aidiyet duygusunu kazanmaları, hizmete 

yatkınlıklarını sağlayarak performans ve verimliliklerini artırmak, 

 Bakanlık personelini daha üst kadro ve görevlere hazırlamak, 

 Bakanlık personelinin moral gücünü yükseltmek, sosyal münasebetlerini ve göreve 

bağlılıklarını artırmak, yönetim ve uygulamada etkinliği geliştirmek, 

 Personele, temel hak ve hürriyetler ile yasaklar hakkında bilgi vermek, kamu hizmetlerinin 

anlamını, ödev ve sorumluluklarını, Bakanlığın görev ve yetkilerini öğrenmelerini 

sağlamaktır. 

İLKELER:  

 Hedeflere ulaşmak için; 

 Eğitimin sürekli olması, 

 Eğitimin kalkınma hedefleri, Stratejik Planda belirtilen Bakanlık misyon ve vizyonuna 

uygun, Bakanlığın ihtiyaçları da dikkate alınarak düzenlenecek programlara 

dayandırılması, 

 Birim amirlerinin, mahiyetinde çalışan personelin eğitim ve yetiştirilmesinde gerekli 

hassasiyeti göstermesi, 
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 Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları 

sırasında ve bitiminde anket, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin 

uygulanması, 

 İlgili kuruluşlarla iş birliği yapılması, bilgi, eğitim malzemesi ve eğitici değişiminin 

sağlanması, 

 Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitimin amaç ve içeriğine uygun olması, 

eğitim ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve donatılması, 

 Eğitim süresince içeriği uygun olan eğitim programlarında verilen teorik bilgilerin teknik 

gezi ve uygulamalarla desteklenmesi, 

 Eğitime katılan personelin kaynaşması ve ekip ruhuyla hareket etmesini sağlayacak sosyal 

aktiviteler planlanması, 

 Eğitime tabi tutulan personelin eğitimde kazanılan niteliklere ve eğitime gönderilme 

amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi, 

 Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde eğitim gören engellilerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasına özen gösterilmesi, 

 

2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı uygulamalarında; 

1. Bakanlığımız 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı ve kapsamındaki faaliyetler Eğitim ve 

Yayım Bilgi Sistemi (EYBS) üzerinden yürütülecektir. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı 

sadece EYBS’de yayınlanacaktır. 

2. 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Bakanlık https://eybs.tarimorman.gov.tr/   web 

sayfasında yayınlanacak ve Bakanlığımız web sayfasından gerekli duyuru yapılacaktır. 

3. Bakanlık Merkez Hizmet Birimleri tarafından düzenlenecek olan tüm hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin EYBS’de kayıt altına alınması zorunludur. EYBS’de bulunmayan hizmet içi 

eğitim faaliyetleri “program dışı” olarak kabul edilecek ve planlaması ivedi olarak 

yapılarak EYBS kayıtları da tamamlanacaktır. 

4. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programında yer almayan eğitim ve toplantının yapılmaması 

esastır. Ancak 2019 yılında öngörülemeyen ve zorunlu hallerde; gerekli olan ödeneğin ve 

serbestliğinin uygun olup olmadığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan yazılı olarak teyit  
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edilmek, merkez ve taşra birimine getireceği mali yük hesaplanmak ve Eğitim ve Yayın 

Dairesi Başkanlığı’nca Bakan Yardımcılığı Makamı’ndan alınan onayın ardından EYBS 

kayıtları tamamlanmak suretiyle eğitim, toplantı vb. yapılabilecektir. 

5. Bakanlık yerleşkeleri dışında yapılacak eğitimlerin katılımcı nitelikleri ve eğitim yeri aynı, 

tarihleri yakın olan eğitimler birleştirilecektir. “Eğitim Birleştirme” işlemi, Eğitim ve 

Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacaktır. 

6. Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programında bulunan hizmet içi eğitimlerin içerikleri (tarih, yer, 

kontenjan, vb.) ile ilgili yapılacak olan değişiklikler ve eğitim iptali için hizmet birimleri 

tarafından iç olur alınacaktır. Olur ve değişiklik talep edilen konular ilgili personel 

tarafından (…@tarim.gov.tr uzantılı e-posta adresinden) öncelikle Eğitim ve Yayın Dairesi 

Başkanlığı’nın hizmeticiegitim@tarimorman.gov.tr adresine bildirilecektir. Talep edilen 

değişiklikler ve iptaller; Eğitim ve Yayın Dairesi Başkalığınca yapılabilecektir. 

7. Bakanlığımıza yeni atanan, naklen geçen veya 657 Sayılı Kanun’un 4/B Maddesi 

kapsamında göreve başlatılan personele Bakanlığımız hizmet ve görevlerini içeren Hizmet 

İçi Eğitim Programlarının uygulanmasına devam edilecektir. 

8. Bakanlık personelinin EYBS başvuruları birim amirlerince başvuru tarihinden itibaren en 

geç 10 iş günü içerisinde neticelendirilir. Eğitim planlayan birimler başvuruları; eğitim 

başlama tarihinden 21 gün önce Onaya Gönderme / Ret işlemi yaparak sonuçlandırır. 

9. Planlanan eğitimler için ilgili birimler; görevlendirilecek personel isimlerini Bakanlık 

merkez ve taşra birimlerinden resmi yazı ile isteyebilir, katılımcı bilgileri mutlaka 

EYBS’ye yüklenmelidir.  

10. Merkez hizmet birimlerince planlanan hizmet içi eğitimlerin katılımcı onayları birimin 

EYBS Yetkilisi tarafından eğitimin gerçekleşmesinin ardından 10 iş günü içerisinde 

yapılmalıdır. Katılımcı onayları yapılmayan eğitimlerden birim amirleri sorumludur. 

11. Merkez ve taşra birimlerinin yetkilileri, EYBS’de başvurusu onaylanmayan personelin 

hizmet içi eğitim kapsamında yer alan faaliyetlere (her türlü kurs, konferans, seminer, grup 

toplantıları, sempozyum, grup çalışmaları) görevlendirmeleri yapılmayacaktır. 
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12. Birim amirlerince aynı hizmet içi eğitim programlarına mükerrer katılımların önlemesi 

hususunda gerekli önlemler alınacaktır. 

13. Hizmet içi eğitim programına katılımı onaylanan personelin zorunlu haller dışında eğitime 

katılmaları birim amirlerince sağlanacaktır.  

14. Hizmet içi eğitime katılan Bakanlık personelinin katıldığı eğitim ile ilgili rapor 

düzenlemesi bağlı olduğu birimce sağlanacaktır. 

15. Eğitime katılan personel eğitim sırasında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

olduğunun bilinciyle protokol kurallarına uygun hareket edeceklerdir. 

16. Eğitim merkezlerinde eğitim veya toplantı yapmayı planlayan birimlerce salon ve sınıf 

kullanımı konularında program teklifini yapmadan önce ilgili eğitim merkezi müdürlüğüne 

rezervasyon yaptırılması gerekmekte olup; söz konusu işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi 

için Başkanlığımızla irtibata geçilecektir. 

17. Bakanlığımız Hizmet Birimlerince illerde ve Bakanlığımız yerleşkeleri dışında düzenlenen 

eğitimlerin bölgelere yayılarak, değişik il ve ilçelerde bulunan Bakanlığımıza bağlı 

tesislerimizde yapılması öncelikli olmalı, tesislerimizin etkin ve verimli kullanılması 

sağlanmalıdır. 

18. 2021 yılında uygulanması düşünülen Hizmet İçi Eğitim Program taslakları Merkez 

Birimlerce hazırlanarak 01 Temmuz 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında EYBS’de 

planlanacaktır. 

19. Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin Hizmet İçi Eğitim kapsamında yapacakları tüm 

yazışmalar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlükleri üzerinden yapılacaktır.  
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2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı’nın hazırlanması ile ilgili uygulanacak takvim 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Bakanlık Hizmet İçi Eğitim Programı Uygulama Takvimi 

Tarih Yapılacak İşlem 

Haziran 2020 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Hazırlıkları kapsamında taşra 

birimleri tarafından eğitimlerin EYBS’de planlanması 

Temmuz – Ağustos 

2020 

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Hazırlıkları kapsamında Merkez 

Hizmet Birimleri tarafından eğitimlerin EYBS’de planlanması ve taşra 

birimlerince planlanan eğitimlerin düzenlemelerinin yapılıp, bütçe 

kodlarının girilmesinden sonra onaya gönderme işlemleri 

31 Ağustos 2020 Merkez Hizmet Birimleri Eğitim Planlamaları son onaylama tarihi 

Ekim 2020 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programının Bakanlık Eğitim Kuruluna 

sunulması 

Aralık 2020 Planlanan eğitimlerin SGB.net üzerinden bütçe sorgulaması 

01 – 31 Aralık 2020 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı’nın onaylanmak üzere Bakanlık 

Makamına sunulması 

 

Yukarıdaki hususların uygulanmasından ilgili birim amirleri sorumludurlar. 

 


