
 1 

Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi - I  
Temel kavramlar, Türk inkılâbı öncesinde Osmanlı devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk 
inkılâplarının hazırlık dönemi, Türk istiklal savaşı. 
 
Türk Dili I 
Dil ve tanımı, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatımın 
öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri. 
 
Yabancı Dil I 
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama 
 
Temel Bilgi Teknolojileri  
Bu derste, bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, 
bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, 
Microsoft Word’de dosya açma metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime 
bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç 
çubuklarının kullanılması öğretilir. 
 
 
Toprak Bilgisi  
Toprak oluşumu ve gelişimi, toprağı oluşturan kayaçlar ve bunların özellikleri, toprağın 
tanımı, toprağın bitki gelişimi yönünden fonksiyonları, toprağın mineral yapı maddeleri, 
toprak organik maddesi, toprak canlıları, toprağın tekstürü ve önemi, toprakta suyun 
tutulması, önemi ve toprak suyunun miktar ve potansiyeli, toprakların su içeriklerini 
belirleme yöntemleri ve ifade edilmesi, bitkilere yarayışlılar yönünden toprak suyunun 
sınıflandırılması, toprakta su dengesinin korunması, topraklarda tuzluluk ve alkalilik 
sorunları, tuzlu ve alkali toprakların özellikleri ve ıslahı, toprak tepkimesi ve önemi, asidik 
toprakların kireçlenmesi ve kireç uygulamalarında dikkat edilecek hususlar. 
 
Genel Ekonomi 
Ekonominin temel kavramları (ekonomi bilimi, ihtiyaç, fayda, mal, üretim faktörleri, 
ekonomik birimler) - ekonomik sistemler ve kaynak kullanımı- arz, talep ve fiyat oluşumu - 
esneklik kavramı, talep ve arz esneklikleri - üretim ve maliyet - piyasa çeşitleri - enflasyon - 
milli gelir - klasik ve keynesgil sistemler - para, paranın tanımı, para yaratılması, para arzı - 
ekonomik büyüme ve kalkınma kavramları - uluslararası ticaret 
 
Botanik 
Sitolojiden protaplazmanın fiziksel ve kimyasal özellikleri, sitoplazma, hücre yağı hücre 
organelleri nukleus, kromozonlar, ergastik maddeler, hücre çeperi, geçitler hücre bölünmesi. 
Histolojiden dokuların sınıflandırılması konuları işlenmektedir. Ayrıca, Organografiden kök, 
gövde ve yapraklar hakkında bilgiler verilmekte, bitkilerde üremeden ise eşeyli ve eşeysiz 
üreme konular işlenmektedir. 
 
Organik Tarımın Genel İlkeleri ve Mevzuatlar 
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, 
organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi ve 
mevzuat konularını kapsamaktadır. 
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II. YARIYIL 
 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi – II 
Atatürk dönemi inkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk dönemindeki dış siyaseti, 
Atatürk ilkeleri. 
 
Türk Dili II 
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları. 
 
Yabancı Dil II 
Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama 

 
Bitki Fizyolojisi 
Bitki fizyolojisinin tanımı ve amaçları, büyüme ve gelişme (vegetatif ve generatif büyüme 
ve gelişme), büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler (dış faktörler: Sıcaklık, Işık, Su, 
Gazlar, Yerçekimi, Kültürel uygulamalar; İç faktörler: Büyümeyi düzenleyici maddeler, 
Enzimler, Karbonhidratlar, Azotlu bileşikler), Bahçe Bitkilerinde Bazı Fizyolojik Olaylar 
(Dinlenme, Çimlenme, Sürme ve Köklenme, Tepe hakimiyeti, Çiçek ve meyve dökümleri, 
Yaşlanma, Stoma hareketleri), Bitki-su ilişkileri, Bitki- mineral madde ilişkileri 
 
Genetik 
Genetiğe Giriş, Kalıtımın Sitolojik Esasları, Kalıtım ve Kalıtım Şekilleri, Cinsiyet ve 
Cinsiyete bağlı karakterler, Gen Bağlılığı ve Parça değişimi, Populasyon Genetiği, 
Mutasyonlar, Genetik mühendisliği 
 
Bitki Koruma 
Fitopatoloji: Fitopatolojiye giriş, semptomotoloji, etiyoloji, patoloji, epidemiyoloji, hijyen 
ve terapi, yabancı otlarla savaş yöntemleri 
Entomoloji: Entomolojiye giriş, böceklerin dış yapısı, iç organların yapı ve işleyişi, 
böceklerde üreme ve gelişme, böcek ekolojisi, böcekler ile savaşım, böceklerin 
sınıflandırılması, Türkiye’nin önemli zararlıları 
 
Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Tarım işletmelerinde bulunan yapı ve tesisler, özellikleri, planlama ilkeleri, ülkemizdeki 
durum, tarımsal yapılarda kullanılan yapı malzemeleri ve yapı elemanları, tarımsal yapılarda 
çevre koşulları, temel ilke ve kavramlar, ısı ve nem dengesi, tarımsal yapılarda havalandırma 
ve aydınlatma sistemleri, çevre koşullarının denetimine ilişkin uygulama örneklerinin 
çözümü, tarım işletmelerinde işletme merkezi ve konutlar, hayvansal üretim yapıları, alet 
makine, ürün koruma yapıları, depolar ve diğer yapılar, sulamanın tanımı önemi, yararları, 
tarihçesi, Türkiye’de sulama çalışmaları, sulama sistemleri, sulama projeleri, işletme 
yöntemleri, sistem unsurları, toprak-bitki su ilişkileri; toprak özellikleri, derinliği, toprak 
nemi ifade biçimleri, nem ölçülmesi, sulama suyu gereksinimi; bitki su tüketimi, tahmin 
yöntemleri, arazinin sulamaya hazırlanması, sulama yöntemleri ve uygun yöntemin 
seçilmesi, tarımsal drenaj, önemi, yararları ve sorunları. 
 
Organik Gübreler ve Gübreleme 
Bitkilerin beslenmesi, mutlak gerekli bitki besin maddeleri ve bitkideki fonksiyonları, bitki 
besin maddesi ihtiyacının belirlenmesi, organik tarımda gübre kaynakları, organik tarımda 
organik maddenin önemi, organik gübre olarak organik atıkların değerlendirilmesi, kompost 
yapımı ve kompost yapım teknikleri, organik tarımda organik gübrelerin kullanılması. 
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I ve II YARIYIL MESLEKİ ve ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 
Mesleki Seçmeli Ders  
Organik Arıcılık; Organik arıcılığın tarım ve ülke ekonomisindeki yeri, organik arıcılıkta 
yıl boyunca yapılacak çalışmalar, organik arıcılıkta kullanılan alet ve malzemeler, arı ırkları, 
ergin bal arılarında beslenme ve besin madde ihtiyaçları, bal arılarının yararlandıkları doğal 
yiyecek kaynakları, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı 
 
Tarımsal İşletmecilik ve Pazarlama; İşletme Ekonomisi ve Tarımsal İşletmecilik 
Kavramları, Tarım İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Ülkemizde Durum, Tarım 
İşletmelerinin Özellikleri ve Diğer İşletmelerle Farklı Yönleri, Pazarlama tanımı, önemi 
ve gelişimi, talep (tanımı, etkileyen faktörler, talep ve gelir esneklikleri) ve arz (tanımı, 
etkileyen faktörler ve arz esnekliği) kavramları, piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu, pazarlama 
karması (ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve promosyon), tarımsal ürün pazarlarını 
yönlendiren kuruluşlar (pazarlama bordu, açık artırma sistemi, vd.), borsalar (ticaret ve 
vadeli işlem borsaları). 
 
Organik Bağcılık; Bağcılığın tarihi ve coğrafi yayılışı, Türkiye bağ bölgeleri, eski ve yeni 
bağcılık, üzümün besin değeri, asmanın gelişmesini etkileyen ekolojik faktörler, asmanın 
morfolojisi, fizyolojisi, asmanın çoğaltılması, asmalarda budama ve terbiye şekilleri, bağ 
kurma tekniği, bağlarda toprak işleme, organik gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemler. 
Üzümlerin hasadı, ambalajı ve pazara hazırlanması. 
 
Alan Dışı Seçmeli Ders 
Meslek Etiği; Etik ve ahlak kavramlarını, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda 
rol oynayan faktörleri, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik 
dışı davranışların sonuçlarını, sosyal sorumluluk kavramını incelemek, 
 
Genel Kimya; Maddenin özellikleri, SI brimleri, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge, 
atomun özellikleri, kimyasal bağlar ve teorileri, mol kavramı, stokiyometri, indirgenme-
yükseltgenme tepkimeleri, gazlar, katılar, sıvılar, kinetik kuram, kimyasal denge, asitler ve 
bazlar, çözeltiler ve fiziksel özellikleri. 
 
İletişim; iletişimin tanımı, iletişim elemanları ve süreci, iletişimin özellikleri, iletişim 
engelleri, iletişim modelleri, algılama, aktif dinleme, empati, empati becerilerinin 
geliştirilmesi, beden dili, sunuş teknikleri, 
 

III. YARIYIL 
 

Organik Meyvecilik 
Meyveciliğin tanımı, Türkiye’nin meyve yetiştiriciliği yönünden önemi ve organik 
meyveciliğin ülke ekonomisindeki yeri, Avrupa’da ve Türkiye’deki meyve yetiştiriciliğinin 
değerlendirilmesi, meyve türlerinin meyve özelliklerine ve iklim isteklerine göre 
sınıflandırılması, meyvelerin genel biyolojik özellikleri,  genel ekolojik istekleri ve 
sorunları, meyve ağaçlarında çiçek tomurcuğu oluşumu ve oluşumunu etkileyen faktörler, 
organik meyve üretim teknikleri ve yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliğinde önemli fizyolojik 
olaylar, meyve dökümleri ve periyodisite, meyve yetiştiriciliğinde mücadele yöntemleri, 
ekolojik koşullarla ve kültürel işlemlerle ilişkisi, hasat ve hasat kriterleri, meyvelerin 
taşınması, sınıflandırılması ve depolanması. 
 
Organik Büyük/Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği 
Türkiye ve Dünya Hayvancılığı, Hayvansal Ürünlerin İnsan Beslenmesindeki Önemi, 
Türkiye Hayvancılığının Problemleri, Hayvan Türü ve Irklarının Tanıtılması, Çevre Hayvan 
İlişkileri, Yetiştirme Metotları, Hayvan barınaklarının projelendirilmesi, çevre şartlarının 
hayvanlara etkileri, ahırların ve ağılların planlanması, Besleme nedir? Besin maddeleri, 
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sindirim, absorbsiyonları, metabolizmaları. Koyun ve keçi ırkları, koyun yetiştiriciliğinde 
sürü büyüklüğü, ağıl temizliği ve dezenfeksiyon, banyo tırnak kuyruk kesme ve kastrasyon, 
kırkım ve yapağı, koç teke katımı, koyunlarda gebeliğin saptanması, gebelik ve doğum, 
doğum sonrası kuzu ve oğlak büyütme, sağım, koyun ve keçilerde numaralama, kayıt tutma, 
kuzu üretimi yöntemler. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, sığırların 
sınıflandırılması, sığır yetiştiriciliğinde önemli hususlar, sığırcılık işletme şekilleri, pratik 
yetiştirme, sığırcılıkta barınma. 
 
Organik Bitkisel Üretimde Hastalıklarla Mücadele 
Bitkilerde hastalığın tanımı, kapsam ve içeriği. Bitkilerde (bahçe bitkilerinde) sorun yaratan 
fungal, bakteriyel, viral ve diğer hastalıklar. Belirtileri, tanınmaları, bulaşma gelişme ve 
yayılmaları. Hastalıklarla organik entegre mücadele. 
 
Bitki Besleme 
Giriş, Yapraklardan besin maddelerinin alınması, Değişik besin maddelerinin (N, P, K, S, 
Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl) toprakta ve bitkide durumu, bitki tarafından alımı, 
noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler. 
 
Ekoloji 
Ekolojinin tanımı gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları bitki ekolojisinin 
tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet bitki gelişmesinde 
ekolojik faktörler, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar su ve etkileri, toprağın bitki gelişimi 
açısından önemi. 
 
Sürdürülebilir Toprak Verimliliği 
Toprak verimliliğinin tanımı, önemi, Toprak verimliliğini etkileyen toprak özellikleri, 
Toprak verimliliğinin belirlenmesi, Verimliliğin sağlanması ve devamlılığına ilişkin 
uygulamalar. 
 
Tarımsal Mekanizasyon 
Tarımsal mekanizasyona giriş, tarımda enerji kaynakları ve makineleri, tarım traktörleri 
tarımsal mekanizasyon planlaması, toprak işleme, gübre dağıtma, ekim, çayır biçme, balya, 
bitki koruma ve bakım makinaları. 
 
Girişimcilik 
Girişimciliğin önemi ve gelişimi, yönetici, girişimci, işveren, patron ve sermayedar 
kavramları çerçevesinde girişimcilik olgusu, girişimcilikte liderlik ve yöneticilik 
niteliklerinin önemi, girişimcilik nitelikleri ve girişimciliği etkileyen faktörler, girişimcilik 
konusundaki gelişmeler,  
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IV. YARIYIL 
 
Organik Sebzecilik 
Sebzeciliğin tanımı, Türkiye’nin sebze yetiştiriciliği yönünden önemi ve organik 
sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri, Dünya’da ve Türkiye’deki sebze yetiştiriciliğinin 
üretim değeri, sebze türlerinin özelliklerine ve iklim isteklerine göre sınıflandırılması, 
sebzelerin genel biyolojik özellikleri,  genel ekolojik istekleri ve sorunları, sebzelerin 
familyalarına, çiçek ve döllenme biyolojilerine göre sınıflandırılması, sebzelerde çiçek 
tomurcuğu oluşumu ve oluşumunu etkileyen faktörler, sebze yetiştiriciliğinde önemli 
fizyolojik olaylar, organik sebze üretim teknikleri ve yetiştiriciliği, sebze yetiştiriciliğinde 
mücadele yöntemleri, ekolojik koşullarla ve kültürel işlemlerle ilişkisi, hasat ve hasat 
kriterleri,  sebzelerin sınıflandırılması ve depolanması 
 
Organik Tarımda Bitki Zararlılarıyla Mücadele 
Bitkilerde sorun yaratan böcek ve nematodların tanınması biyolojileri ve zarar şekilleri, bu 
zararlıların konukçuları zararlılara karşı organik tarım ilke ve yönetmelikleri çerçevesinde 
mücadele, dayanıklı tür ve çeşit seçimi, entegre mücadele konularında detaylı bilgiler. 
 
Organik Tarımda Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele 
Hayvanların sağlığını koruma, hayvanlar için sağlıklı ortamın oluşturulması, hastalık 
etkenleri, mikroorganizmaların tanımı, bakteri enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, mantar 
enfeksiyonları, ihbari mecburi hastalıklar, salgın hastalıklar, metabolik hastalıklar, vitamin 
noksanlığı; hayvan muayene şekilleri ve teşhise faydalı bilgiler, dezenfektan maddeleri, 
antiseptik maddeleri ve hijyen, Aşılar. Hastalık etkenleri. 
 
AB Organik Tarım Politikası 
Avrupa’da ve Türkiye’de organik tarım uygulamaları, yasaları, 
 
Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme 
Yetiştirme ortamları, harç hazırlama, bitki besleme ve gübreleme, besin çözeltilerinin 
hazırlanması ve formülasyonu, fide yetiştiriciliği, yetiştiricilik sistemleri (toprakta ve 
topraksız yetiştiricilik), örtüaltında yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerin (domates, 
biber, salatalık, patlıcan, kabak vb.) beslenmesi ve gübrelenmesi ve bu bitkilerde besin 
maddelerinin noksanlık ve fazlalığında oluşan değişimler ve alınacak önlemler. 
 
Ürün İşleme Teknolojisi Muhafaza ve Pazarlama 
Organik meyve ve sebzelerde hasat ve sınıflandırma, ürün yapı ve bileşenlerinin işlemeye 
etkileri, ürün bozulmasını etkileyen faktörler, (mikrobiyolojik ve mikrobiyolojik olmayan 
bozulmalar, enzimatik ve enzimatik olmayan kararmalar ve ürün işlemesine etkileri) organik 
ürünlerin işlenmesinde organik tarım yönetmeliklerin kullanımına izin verdiği maddeler. 
Pazarlamada standardizasyon, kalite ve sınıflama, boy ve boylama, toleranslar, özel marka 
ve işaretler, taşıma sistemi, pazarlama ekonomisi. 
 
Organik Tarımda Entegre Zararlı Yönetimi  
Organik tarımda genel bilgilerin yer aldığı giriş, organik tarımda zararlı ve faydalıların 
izlenmesi, organik tarımda zararlılara karşı kültürel önlemler, organik tarımda zararlılara 
karşı biyolojik mücadele, organik tarımda zararlı yönetiminde kimyasal savaş, serada 
organik sebze yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, tarla koşullarında organik domates 
yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, tarla koşullarında organik biber yetiştiriciliğinde 
zararlı yönetimi örneği, organik elma yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, organik 
kayısı yetiştiriciliğinde zararlı yönetimi örneği, organik vişne yetiştiriciliğinde zararlı 
yönetimi örneği, doğal ürünlerde zararlı yönetimi örneği, 
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III ve IV YARIYIL MESLEKİ ve ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER 
Mesleki Seçmeli Ders 

Organik Tohum Yetiştiriciliği; Tohumluk kavramı, bitkilerde üreme ve tohum oluşumu, 
tohum morfolojisi, tohum fizyolojisi, çimlenme, tohumluk ekolojisi, tohumluk üretimi, 
tohumların kurutulması, tohumlukların işlenmesi, tohum depolama, tohumluk kontrol ve 
sertifikasyonu 

Tarım ve Çevre Kirliliği; Atmosfer, Su ve toprak kirliliğinin nedenleri, boyutları, 
sonuçları, tarımla ilişkisi ve önlenmesi için alınacak tedbirler. 
 
Organik Fide Fidan Yetiştiriciliği; Yeni fidanlık kurulurken dikkate alınması gereken 
hususlar; iklim ve toprak özellikleri, işletme yönü, fidanlıklarda bitki dikimi, yetiştirilmesi, 
üretim metodları, bakım işleri, söküm ambalajlama, pazarlama 
 
Alan Dışı Seçmeli Ders 
 
Proje Hazırlama; Plan ve proje tanımı, plan ile proje arasındaki ilişki, projelerin özellikleri, 
organik tarım ile ilgili projelerin seçimi ve hazırlanması. 
 
 
 
 
 
 
 


