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Bitki Islahı Kursuna Başvuru Adresi: 

Bitki Islahı Kursuna başvurular www.tagembitkiislahikursu.com adresinden belirtilen tarih 

aralığında yapılacaktır.  

 

Bitki Islahı Kursunun Şekli: 

 Bitki Islahı Kursu teorik eğitimleri ve teorik eğitim sınavları çevrimiçi yapılacaktır.  

 

 Uygulamalı eğitimler Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

 

 Mücbir sebepler harici (mücbir sebebin belgelendirilmesi ve teorik eğitim kurs süresinin  

%10’undan fazla olmaması şartıyla) teorik eğitimlerde devam zorunludur.  

 

 Teorik eğitimler ve teorik eğitim sınavlarında mutlaka kamera zorunluluğu aranmaktadır. 

Teorik eğitimlerde ve teorik eğitim sınavlarında kamerası açık olmayan ve görünmeyen 

kursiyerler devamsız sayılacaktır. 

 

Bitki Islahı Kursunun Süresi ve Zamanı: 

 Teorik Eğitim 12 gün, Uygulamalı Eğitim 75 gün olacaktır. 

 

 Bitki Islahı Kursu Başvuru Tarihleri: 17/01/2022 - 04/02/2022 

 

 Teorik Eğitim Başlama ve Bitiş Tarihleri: 07/03/2022 - 22/03/2022 

 

 Teorik Eğitim Sınav Tarihi: 28/03/2022 

 

 Teorik Eğitim Telafi Sınav Tarihi: 29/03/2022 

 

 Uygulamalı Eğitimler Başlama Tarihi: 04/04/2022 

 

 

Uygulamalı Eğitimler için Konaklama ve Seyahat: 

 Uygulamalı Eğitimler için konaklama, yemek ve seyahat harcamaları katılımcı kursiyer 

tarafından karşılanacaktır.  

 

 Kursiyer yer talep ettiği zaman Enstitü Müdürlüğü ücret karşılığı faydalandırabilecektir.  

 

http://www.tagembitkiislahikursu.com/
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Bitki Islahı Kurs Ücreti:  

 Kursa başvuru sürecinde sadece teorik eğitim ücreti ödenecektir. 

 

 Teorik Eğitim ücreti 1.250 TL’dir. 

 

 Uygulamalı Eğitim 75 günlük toplam ücreti 5.000 TL’dir. 

 

 Teorik eğitim ücreti başvuru sırasında Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü (TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, IBAN: 

TR50 0020 9000 0021 8834 0000 01) hesabına yatırılacaktır.  

  

 Uygulamalı eğitim günlük ücreti 66,7 TL olup, birkaç Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 

uygulamalı eğitimini tamamlayacak kursiyerlerin eğitim öncesi gün sayısı ile çarparak 

ücreti kursiyerin uygulamalı eğitimi yapacağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ödemesi 

gerekmektedir.  

 

 Uygulamalı eğitim ücretinin kursiyerin eğitimi talep edeceği Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünün hesabına UYGULAMALI EĞİTİMLER BAŞLAMADAN ÖNCE 

yatırılması gerekmektedir.   

 

Bitki Islahı Kursu Katılım Şartları ve Başvuru Süreci:  

 Uygulamalı ve teorik eğitimlere kamu personeli katılım sağlayamaz. 

 

 Eğitimlere kamu personeli dışındaki Ziraat Fakültelerinden en az Lisans düzeyinde mezun 

olanlar katılabilir.  

 

 Katılımcıların diploma, e-devletten alınan mezun belgesi veya bitirme belgelerini, kimlik 

belgesi suretlerini, teorik kurs ücreti ödeme dekontunu ve sistemde yer alan iletişim 

bilgilerini eksiksiz şekilde başvuru esnasında sisteme girmesi gerekmektedir. 

 

 Dekontların açıklama kısmına mutlaka Bitki Islahı Kursu Teorik Ücreti yazılmalı ve 

ardından, Kursiyerin Adı Soyadı ve TC kimlik no’su yazılmalıdır. Firma adına başvuru 

yapacak kişilerin bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekmektedir. 

 

 Eksik veya hatalı girilen başvurular kabul edilmeyecektir ve başvuru sürecinde verilen mail 

adresine “Başvuru Durumu: Onaylanmadı” olarak ve düzeltilmesi gereken eksikler için 

açıklamaların yer aldığı mail gönderilecektir. Onaylanmadı mailinden sonra kursiyer 

başvuru tarihi bitmeden düzenlemesini yaparak tekrar başvuru yapabilir.  
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 Kurs başvurusu için gereken belgeleri ve istenilen bilgileri eksiksiz olan kursiyerlerin mail 

adreslerine “Başvuru Durumu: Onaylandı” maili iletilecektir. 

 

 Başvurusu onaylanan kursiyerler teorik eğitimin başladığı gün yine aynı adresten 

(www.tagembitkiislahikursu.com) başvuru esnasında belirttiği mail adresi ve şifresiyle 

kurs salonuna giriş yapabileceklerdir. Kurs salonu kursun başladığı gün aktif olacaktır.  

 

 Başvuru durumları ve bilgilendirmeler mail adreslerinin spam/önemsiz ileti vb. kutularına 

da düşebilir mutlaka kontrol ediniz. 

 

 Bitki Islahı Kursuna başvuran katılımcı sayısı 15’den az olduğu zaman eğitimler 

yapılmayacaktır ve yatırılan ücretler kursiyerlere geri ödenecektir. 

 

 Teorik eğitimlerde devamsızlık yapan ve teorik eğitim sınavlarında başarısız olan 

kursiyerlerin teorik eğitim kurs ücretleri iade edilmeyecektir.  

 

 Süreç içerisinde yaşanabilecek değişikliklerden haberdar olabilmek için başvuru esnasında 

verilen mail adresinin ve www.tagembitkiislahikursu.com sayfasının kursiyer tarafından 

takibi önem arz etmektedir.  

 

Sertifika Alma Şartları: 

 Bitki Islahçısı sertifikası almak için teorik eğitimlere katılmak, teorik eğitim sınavlarından 

birinden başarılı olmak ve 75 günlük uygulamalı eğitimleri tamamlamak şarttır. 

 

 Teorik eğitimlere katılan kursiyerler teorik eğitim sınavına girmeye, teorik eğitim 

sınavlarından birinden başarılı olan kursiyerler de uygulamalı eğitimlere girmeye hak 

kazanacaktır.    

 

 75 günlük uygulamalı eğitimlerin 2022 yılı içerisinde tamamlanması gerekmektedir.  

 

 Teorik eğitimlerin bitiminde çevrimiçi çoktan seçmeli sınav yapılacak olup, bu sınavdan 

başarısız olan kursiyerler için telafi sınavı yapılacaktır. Her iki sınav için başarı notu 100 

üzerinden 70’ dir.  

 

 Kursiyer 75 günlük uygulamalı eğitimi tek bir Araştırma Enstitüsü   Müdürlüğünde 

tamamlayabileceği  gibi, birçok  Araştırma   Enstitüsü Müdürlüğünde  de  toplamı 75 gün 

olacak şekilde tamamlayabilir. 

 

 Uygulamalı eğitimlerin bitiminde kurs yetkililerinin yapacağı değerlendirme sonucu 

başarılı olanlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen bir sertifika almaya hak 

kazanacaklardır. 

http://www.tagembitkiislahikursu.com/
http://www.tagembitkiislahikursu.com/
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Genel Soru ve Sistemsel Sorunlarınız için: 

 Sorularınız için info@tagembitkiislahikursu.com adresine mail gönderebilirsiniz. 

 

 Web sitesi ile ilgili sorularınız ve sorunlarınız için; 

                          Mine Tuncay: 05333565670 

mailto:info@tagembitkiislahikursu.com

