
BAŞVURU ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

CABI Vakfı ve Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. ortaklığı ile birlikte "bitki hastalıklarının ve 
zararlıların teşhisi" konusunda uzmanlar yetiştirmek için bir burs çalışması amacıyla hibe 
şeklinde online kurs olanağı sağlamaktadır. 

Kurstan Kimler Faydalanabilir? 

·         Ziraat Fakülteleri'ndeki 4. sınıf öğrencileri 

·         Ziraat Fakültesi'nden yeni mezunlar 

·         Kursun kendilerine faydalı olacağına inan ilgili fakültelerde yüksek lisans yapan 
öğrenciler 

·         Tarımsal araştırma merkezlerindeki araştırmacılar 

·         Çiftçilere teknik destek sağlayan ve tarım toplulukları aracılığıyla hastalıkları, zararlıları 
ve bitki sorunlarını teşhis eden Tarım Bakanlığı'nda çalışan tarımsal yayım mühendisleri 

·         Konu uzmanı çiftçiler 

·         İşgücü piyasasında verimliliklerini artırmak için hastalıkları, zararlıları ve bitki sorunlarını 
teşhis etme becerilerini geliştirmek isteyen özel sektördeki ziraat mühendisleri 

·         Ziraat Fakülteleri öğretim üyeleri ve asistanları 

Kursun Özellikleri: 

·         Bitki Zararlı Teşhisi kursu, dünya çapında 48'den fazla ülkede bitkileri etkileyen 
hastalıkların, zararlıların ve çevresel streslerin uzman teşhisi konusunda saha eğitimi 
sağlamadaki mükemmelliği için uluslararası ödüllü CABI " Plantwise" programının bir 
ürünüdür. 

·         Yaratıcı bir şekilde tasarlanmış bu kurs, öğrencilere işgücü piyasasında başarılarını 
garanti eden uluslararası standartlara uygun olarak teşhis uzmanlarının alan becerilerini 
sağlar. 

·         Kurs, aşamalı, kümülatif kendi kendine öğrenmeye dayanır ve içerik hakkında önceden 
bilgi gerektirmez ve öğrencinin dersi çalışma veya çalışma koşullarına göre tamamlamasına 
izin verilir. 

·         Saha Teşhis Simülasyon Programı, Tarım Fakülteleri'nde yapılan yaz staj eğitimlerine 
göre daha verimli bir alternatiftir. 

·         Kursun eğitim dili tamamen İngilizcedir. 

Kurs, aşağıdakileri içeren yaratıcı öğrenme için entegre bir paket içerir; 



· Sürekli öz değerlendirmeye dayalı, teorik yönleri harmanlayan ve çeşitli öğrenme 
yöntemlerini kullanarak uygulamalı deneyimleri aktaran (metinler, resimler, resimler, 
videolar, vaka çalışmaları) e-öğrenme içeriği, Teşhis uzmanları tarafından sahada kesin 
olarak teşhis edilen bin resim ve gerçek teşhis vakası size aktarılır.

· Saha teşhisi deneyimlerini aktarmak için cep telefonunda üç boyutlu simülasyon 
uygulaması iki çalışma arasındaki rekabet ruhunu geliştiren puan sistemine dayanır, ayrıca 
öğrencinin seviyesi ve ayrım noktaları hakkında ayrıntılı bir rapor verir.

· İçeriğin sürekliliğini sağlamak için internete ihtiyaç duymadan görüntülemesi kolay, 
eğitici, metin açısından zengin, resim açısından zengin içerik olan PDF formatındaki saha 
teşhis kılavuzuna ek olarak mevcudiyet Saha uygulama ortamı sunar.

· İşgücü piyasasında rekabet gücü için destekleyici bir belge olarak elektronik olarak 
doğrulanabilen ve CABI tarafından verilen kurs tamamlama sertifikası.

Kurs hakkında daha fazla bilgi için lütfen videoyu bu bağlantı üzerinden izleyin: 
(https://onlinebilgi.com.tr/cabi-burs) 

Kurs hakkında detay bilgi için linki kullanabilirsiniz; 

(https://onlinebilgi.com.tr/cabi-burs)  

Hibe hakkında : Tarım, özellikle kriz zamanlarında Türkiye ulusal gıda güvenliğinin 
sağlanmasına katkıda bulunan ana sektörlerden ve ihracatın temellerinden biridir. Bu 
sektörün gıda güvenliğini sağlamadaki sürekliliği mahsullerin maruz kaldığı hastalıkların, 
zararlıların ve çevresel streslerin zorluklarıyla yüksek düzeyde yüzleşmeyi gerektiriyor. Bu 
çerçevede, kar amacı gütmeyen CABI International Foundation, Online Bilgi ile işbirliği ile 
300 kişiye, Bitki hastalıkları ve zararlılarının teşhisi için uzman yetiştirme kursunu 
tamamlamak için ücretsiz hibe vermekten memnuniyet duymaktadır. 

Hibe Ayrıntıları: 

· CABI ve Online Bilgi bursu 300 katılımcıya sunuyor.

Hibe duyurulur duyurulmaz paylaşılan bağlantıdan başvurabilir: 
https://forms.gle/YxPcDYPyz6wn8QmM9 

Başvuru Dönemleri: 

· Hibenin duyurulmasından hemen sonra başlar. 15 ve 28 Şubat 2021 tarihlerinde duyuru
çalışmaları - Başvuru dönemi 01 – 30 Mart 2021'de sona eriyor - Hibe alıcıları 05 Nisan
2021 tarihine kadar e-posta ile bilgilendirilecek - Kurs kullanım bilgileri CABI Akademi
aracılığıyla paylaşılıp ve açılış çalıştayı 19 Nisan 2021'de yapılacak - Hibe 19 Nisan 2021'de
başlıyor - hibe 10 Mayıs 2021'de sona eriyor - 31 Mayıs 2021'de seçkinleri onurlandıran son
bir atölye çalışması yapılacak ve tüm proje bu tarihte sonlandırılmış olacak.



Kursu başarılı bir şekilde tamamlayanlar, CABI International Foundation'dan elektronik 
olarak doğrulanabilen ve işgücü piyasasındaki farkını ve rekabetini belgelemesini 
sağlayan bir sertifika alır. Bu kurs, hibrit öğrenme dönüşüm stratejilerine tamamen 
uyumludur.


