
 
 

 
• Öğrencilerin mezun olunca tarımla uğraşacağı bölgelerin toprak 

yapısı, çevre koşulları, yöreye uygun tohum şekli ve iklim yapısı 
ile müfredat dinamik olarak tasarlanacaktır; 

• Bölgedeki ticari tarım ve hayvancılık kurumları/işyerleri ile iş 
birlikleri geliştirilecektir. 
 

Tarım Liselerinde, liselerin bulundukları ilin iklimi ve coğrafi koşulları 
dikkate alınarak bölümler açılacak ve dinamik müfredat uygulanacaktır. 
Hibrit eğitim sistemi temelli müfredatın aşağıdaki konuları içermesini 
planlıyoruz; 
 

• O bölgelerdeki üreticilerin yöresel olarak yaptıkları tarımın vaka 
analizi olarak incelendiği ve nerede başarılı olup nerede başarısız 
olduklarının anlatılacağı girişimcilik dersleri, 

• Zirai hastalıkların nedenleri ve baş etme yöntemleri, kullanılacak 
organik ve inorganik gübre çeşitlerinin öğretileceği dersler,  

• Hava tahmini, toprak nemi, sıcaklığı, su geçirgenliği ve 
tuzluluğunu anlamak için kullanılan teknolojilerin eğitimi, 

• Sulama metotlarının, su kalitesinin ve yörenin su durumuna göre 
bitki dikilmesinin anlatılacağı içerik, 

• Hasat ve bakım metotlarının anlatılacağı, her bitkiye ve meyveye 
uygun teknolojilerin araştırılacağı ve geliştirileceği ders ve etütler, 

• Bitkiye uygun, zararlılardan korunaklı depo saklama koşulları, 
• Tarladan tüketiciye ulaştırmak için dijital metotların ve akıllı 

ulaşımın geliştirileceği metotlar, 
• Tarımda, hayvancılıkta ve sağlıklı gıda için etik ve ahlak dersleri, 
• Organik hayvan yetiştirme prosedürleri, 
• Çiftlik hayvanları sağlığı hakkında veterinerlik bilgileri, 
• Kimyasaldan arındırmak amaçlı nadas metotları, 
• Üniversiteler ile çalışılarak doğru pişirme teknikleri ile sağlıklı ve 

uyumlu yemek bilgileri, 
• Yazılım, sensör sistemleri, bağlantılı cihazlar, dronelar üzerine 

uygulamalı dersler, 
• Tohumculuk ve hayvancılık üzerine laboratuvar dersleri, 
• Pandemi ile değişen diyet seçeneklerinin dikkate alınacağı dersler, 
• Teknolojik tarım, dikey tarım, topraksız tarım, susuz tarım, 

organik tarım, şehir içi tarım ve yeni nesil seracılık dersleri, 
• Kar-zarar dengesi, finans okur yazarlığı, proje yönetimi 

konusunda dersler,  
• Teknoloji ve tarımı birleştirmiş başarılı ülke uygulamaları ve 

örneklerinin anlatıldığı vaka çalışmaları. 
 

 
Tarıma ve Ekonomiye Katkı 
 
Tarımsal girişim ekosisteminin kurulması ile birlikte Tarım Liselerinin 
cazibesinin ve tercih edilebilirliğinin artacağını hedefliyoruz.  
 
Alanında yetişmiş insan kaynağı ve modern tarım araçları ile sahip 
olduğumuz tarım alanları daha etkin kullanılabilecektir. Tarımsal üretime 
ilişkin geliştirilecek diğer politikalarla birlikte Tarım Liselerinin ülkemizin 




