
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

1. YARIYIL 

0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3)  
 
0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 
 
0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 
 
0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 
 
0623111 Genel Matematik (2 0 2 4) 
 
0623112Genel Botanik (2 0 2 3) 
 
0623113 Genel Ekonomi (3 0 3 5)  
Günümüzde Ekonomi sözcüğü hemen hemen tüm bilim dallarına girmiş bulunmaktadır. Zira, yaşamımızın her 
döneminde karşılaştığımız sorunlar, uzaktan veya yakından ekonomi ilimi ile ilişkilidir. Bu nedenle ekonomi, 
hemen hemen herkesin bilmesi gereken bir bilim dalı konumuna gelmiş bulunmaktadır. Bu dersin, ziraat 
mühendisliği ve diğer mühendislik dalları gibi çeşitli meslek gruplarında gösterilmesinin amacı, bu meslek 
gruplarına mensup bireylerin, kendi alanlarında faaliyette bulunurlarken kıt olan kaynakları daha rasyonel 
(ekonomik) bir şekilde kullanmalarını sağlayacak ilkeleri öğretmektir. Konular: Ekonomi İlminin Tanımı, 
tarihsel Gelişimi ve Temel Kavramlar, TALEP, ARZ, Talep ve Arz elastikiyetleri, Tam rekabet ve Monopol 
piyasalarda denge fiyatının oluşumu, Tarımda arz ve talep ilişkileri, Tüketim Teorisi, Üretim teorisi, Maliyet 
teorisi, Makro ekonomik kavramlar, Para, enflasyon, devalüasyon 
 
0623114 Yabancı Dil I (2 0 2 3)  
 
0623115 Davranış Bilimi 1 (2 0 2 3) 
Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları.  Örgütlerin 
incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış 
Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. 
Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. 
Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, 
algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin 
geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, 
davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, 
kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve 
önemi. Tutumlar. 
 

 

2.YARIYIL 

0623207 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II(2 0 2 3) 
0623208 Türk Dili II(2 0 2 3) 
0623209 Makro Ekonomi ve Tarım (2 2 3 5) 
Öğrencilere makro ekonomi ve tarımın temelleri, ilkeleri,kavramları konularında genel bilgiler sunulur. Ödev 
tekniği ile öğrenciler geleceğe hazırlanır.  
 
0623210 Ekoloji (2 0 2 3) 
0623211 İklim Bilgisi (2 0 2 3) 
0623212 Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Ekonomisi (2 0 2 4) 
Öğrenciye tarımsal alanda  bilgisayar kullanımını tanıtmak amaçlanır. İşletim sistemi kelime işlemci, hesap 
tabloları veri tabanları ve sunum programları da dahil olmak üzere bilgisayar kullanımının uygulamaları ele 
alınır. Bazı programlarla anket girişi ve değerlendirmeleri öğretilir. Öğrenci tarımsal ekonomi alanında interneti 
iyi kullanmayı öğrenir.  
0623213 İstatistik (2 0 2 3) 



0623214 Yabancı Dil II (2 0 2 3) 
0623215 Tarım Eko. Mesleki İngilizce I (2 0 2 3) Seçmeli 
Tarım Ekonomisi bölümü öğrencilerine alanlarıyla ilgili İngilizce de temel becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Dersin amaçları: Okuma, dinleme, anlama ve çeviri yapabilme becerilerinin geliştirilmesi, 
Mesleki deyimler ve başlıkların bilinmesi, Agronomy, tarım ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi ve istatistik 
konularında deyim ve kavramların bilinmesi. 1.ve 2. Hafta: Temel Kavramlar ve zamanlar. Konular: Mesleki 
İngilizce nedir? Mesleki İngilizce Sözlüğü kullanımı, Okuma ve Yazma Teknikleri, Uzun cümle, kısa cümle, 
paragraf yazma aşaması, Çeviri yapma kuralları, Paragraf çevirileri, Konu, paragraf ve metin çevirileri 
 
0623216 İletişim Yöntemleri  (2 0 2 3 ) Seçmeli 
Bu dersin sonunda öğrenciler; Tanık oldukları iletişim süreçlerini analiz edebilirler. Kendi iletişim tarzları 
hakkında farkındalık kazanırlar. Kendi iletişim tarzlarında gerekli değişimi başlatabilirler. Çatışma 
durumlarında sağlıklı iletişim geliştirme becerisine sahip olurlar. Konular: İletişim ve Kişilerarası İletişim, Kişi 
Algısı, Sözel Mesajlar, Sözel Olmayan Mesajlar, Dinleme Kişilerarası İletişim ve Etik İlkeler, İlişki/Etkileşim 
Süreci, Etkileşim Bağlamları, Değişen İlişkiler Aile ve Arkadaşlarla İletişim, Yakın İlişkilerde İletişim, 
İletişimdeki Engeller,  Çatışma ve Uzlaşma, Kültürel Farklılıklar ve İletişim 
 

3. YARIYIL 

0623305 Tarımsal Yapılar ve Sulama (2 0 2 3) 
0623308 Tarla Bitkileri (2 0 2 3) 
0623309 Hayvan Yetiştirme (2 0 2 3) 
0623310 Mikro Ekonomi ( 2 2 3 4) 
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak 
günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip 
çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika 
oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz 
yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü 
öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır. Mikro İktisadın Kapsamı, Temel Kavramlar ve Üretim 
Olanakları Eğrisi Tüketici Dengesi Analizi (Fayda Maksimizasyonu), Kardinal ve Ordinal Fayda Yaklaşımı, 
Piyasa Talep Eğrisinin Türetilmesi Piyasa Mekanizması, Talep ve Arz Analizi, Piyasa Dengesindeki 
Değişmeler Tek Fiyat Yasası: Üretici ve Tüketici Rantı, Walrasgil Fiyat İntibakı ve Marshallgil Miktar İntibak, 
Arz ve Talep Analizinde Uygulamadan Örnekler Arz ve Talep Esneklikleri, Esneklik ve Firma Hasılat Eğrileri 
Arasındaki İlişkiler, Nokta ve Yay Esnekliği Maliyet Teorisi, Ölçek Ekonomileri, Dışsal Ekonomiler, Öğrenme 
Eğrisi, Alan Ekonomisi Piyasa Türleri ve Piyasaların İşleyiş Mekanizmaları, Firmaların Hasılat Eğrileri Tam 
Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönem Firma Dengesi, Firma Üretici Fazlası Monopol Piyasasında Kısa ve 
Uzun Dönem Firma Dengesi, Tekel Gücü, Tekellerin Düzenlenmesi, Tekelde Vergileme, Doğal Tekel gibi 
konular ele alınır. 
 
0623311 Ekonomistler İçin Matematik ( 2 2 3 5) 
Günümüzde ekonomik olaylar tamamen matematik üzerinde bina edilmiştir.Sağlam bir matematik özgeçmişi ile 
yoğrulmuş insanların ekonomik kuramlarının daha iyi anlayabilmektedirler. Dolayısıyla ekonomik olaylar 
arsındaki kurguların matematiksel boyutu yadsınamaz. Bu bağlamda bu ders; öğrencilere ekonomide öğrenmiş 
veya öğrenecekleri kuramların açıklanmasında matematiksel işlevlerin ağırlığını hissedebilecekler ve olayları 
daha somut bir şekilde anlamalarına yardımda bulunacaktır. Bu ders Küme Kavramı ve Kümeler, Sayı 
Kümeleri, Bağıntı ve Fonksiyon, Doğrusal Fonksiyonlar ve Doğrunun Analitik İncelenmesi, İkinci Dereceden 
Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Diferansiyel, Belirsizlik Durumları ve L’Hospital Kuralı, 
Fonksiyonlarının Değişiminin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizimi, Diziler ve Seriler, Çok Değişkenli 
Fonksiyonlar, İntegral ile Determinant ve Matrisleri İçermektedir. 
0623312 Bahçe Bitkileri (2 0 2 3) 
 
0623313Tarım Eko. Mesleki İngilizce II(2 0 2 3) 
Mesleki İngilizce 1 dersinin devamı niteliğindedir. Benzer konular daha detaylı biçimde çeviri teknikleri ile 
alınır. Tarım Ekonomisi bölümü öğrencilerine alanlarıyla ilgili İngilizce de temel becerilerin kazandırılması 
amaçlanmaktadır. Dersin amaçları: Okuma, dinleme, anlama ve çeviri yapabilme becerilerinin geliştirilmesi, 
Mesleki deyimler ve başlıkların bilinmesi, Agronomy, tarım ekonomisi, doğal kaynaklar ekonomisi ve istatistik 
konularında deyim ve kavramların bilinmesi. 1.ve 2. Hafta: Temel Kavramlar ve zamanlar. Konular: Mesleki 
İngilizce nedir? Mesleki İngilizce Sözlüğü kullanımı, Okuma ve Yazma Teknikleri, Uzun cümle, kısa cümle, 
paragraf yazma aşaması, Çeviri yapma kuralları, Paragraf çevirileri, Konu, paragraf ve metin çevirileri 



 
0623314 Sosyal Sorumluluk Projeleri(2 0 2 3) 
“Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersinin amacı, Harran Üniversitesi öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini 
kullanacakları bir toplumsal hizmet projesinde yer almalarını sağlayarak sosyal sorumluluk bilincini ve 
duygusunu geliştirmektir. Bu ders kapsamında; öğrencilere içinde yaşadıkları topluma ve diğer insanlara karşı 
sorumluluk duygusu kazandıracak,  yaşadıkları çevre ve kentin sorunlarına duyarlılıklarını artıracak, sosyal 
eşitsizliklere duyarlılığını ve ihtiyacı olan kesimlerle dayanışma duygusunu geliştirecek, üniversiteye ve 
topluma aidiyet duygularını geliştirecek, girişimcilik ve inisiyatif alma kapasitesini  artıracak, kendi aralarında 
ve kamusal aktörlerle işbirliği yaparak ekip çalışmasına yatkınlıklarını geliştirecek, kişisel potansiyellerinin 
gelişimine katkıda bulunacaktır. Derste ortak bir sosyal sorumluluk projesi yürütülmesi esastır. Yürütülen proje 
ders hocasının onayına sunularak uygulamaya konulur.  
 
 

4.Yarıyıl 

0623407 Tarım Tarihi ve Deontolojisi(2 0 2 3) 
0623409 Bitki Koruma(2 0 2 3) 
0623410Tarım Alet ve Makineleri(2 0 2 4) 
0623411 Tarım Ekonomisi(2 2 3 5) 
Tarım ekonomisinin  konusunu, tarımın Türkiye ekonomisine katkısını istatistiklerle ortaya koymak, ekonomik 
prensiplerin tarıma uygulanmasını  göstermektir. Bu dersin sonunda öğrenci; Tarım Ekonomisi bölümüne ait 
müfredatı ana hatlarıyla öğrenmektedir. Böylece, Tarım Ekonomisi Bölümüne ait gerekçe, amaç ve hedefler 
öğrenci tarafından daha belirgin olarak algılanabilecektir. Tarım Ekonomisinde temel kavramlar; Ekonominin 
tanımı ve tercihler, Tarım ekonomisinin tanımı, Tarım ekonomisi işletmeciliğinin kapsamı ve dalları, Tarımın 
Türkiye Ekonomisine katkısı, Doğal kaynaklar ve Tarımsal üretim faktörleri, üretim vasıtaları, tarımsal 
üretimde Ekonomik prensipler, tarımda Risk ve belirsizlik, tarım sigortaları 
0623412 Gıda Tek. ve Gıda Güvenliği(2 0 2 3) 
0623413 Toprak Bilgisi(2 0 2 3) 
0623414 AB ve Türk Tarımı(2 0 2 3) 
AB Ortak politikasını öğrencilere anlatmak. Bu derste incelenecek konular, aşağıdaki konu başlıklarında 
toplanabilir.-Ortak Tarım Politikasının öncesi AB ülkeleri tarımı-Ortak Tarım Politikasının amaçları-Tarım 
ürünlerindeki destekleme ve fiyat sistemi- Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) ve OPD ne tabi ürünler- Ortak Tarım 
Politikasının Finansmanı (FEOGA)- Bölgesel Kalkınma ve Bölgesel Tarım Politikaları- AB Tarım Politikasını 
yürüten kuruluşlar- Ortak Tarım Politikasında Reform Tedbirleri ve Uygulamaları- Küreselleşme hareketleri ve 
OTP- Türkiye in OTP a uyumu- Türkiye in AB karşısındaki rekabet gücü.  
 
0623415 Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Tarım (2 0 2 3) 
Bu dersin sonunda öğrenci; Uluslararası önemli kuruluşları tanıyacak ve uluslararası  ticaret yeterli bilgi 
seviyesine ulaşacaktır. Meslek hayatında birçok alanda bu güncel bilgileri kullanabilecektir. Uluslararası örgüt 
nedir? Uluslararası Ekonomik İlişkilerin önemi, Tarihsel gelisim, tanım ve sınıflandırma, Uluslararası örgütlerin 
islevleri ve uluslararası sistemdeki rolleri, Birleşmiş Milletler, Bölgesel örgütler: Avrupa Birliği, NATO, 
Avrupa Konseyi, AGĐT, Dünya politikasında Uluslarasırı Örgütlerin yeri, Uluslararası Ekonomik İlişkilerin 
önemi, Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Gelişimi (Uluslararası Ticaret Teorileri Mukayeseli Üstünlük Teorisi), 
Uluslararası ilişkilerin küresel boyutu-Tarım kesimine yönelik uluslararası yardımlar ve bu yardımların yardımı 
yapan ve alan ülkeye etkileri, Serbest dış ticaret ve korumacılık, Uluslararası tarımsal ilişkilerin bölgesel  
boyutu, Türkiye İlişkilerinde gelişmeler, AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye,  
 
0623416 Çevreye Yönelik Tarım Pol. (2 0 2 3) 
Derste çevre ile ilgili kavramlar, tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları ve nedenleri ve bu sorunların 
önlenebilmesi için gerekli politika önlemleri tartışılacaktır. Dersin amaçları: Öğrencilerde çevre korumasına 
yönelik olumlu tutum geliştirme,Tarımsal faaliyetin neden olabildiği çevre sorunları hakkında öğrencileri 
bilinçlendirme,Çevre ile ilgili temel kavramları anlama,Doğal kaynakların kullanımında öğrencileri 
bilinçlendirme,Tüketim alışkanlıklarında çevre korumayı ön plana çıkartan değişimin sağlanması Tarımsal 
faaliyetin neden olduğu çevre sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası politikalar konusunda 
bilgilendirme, Avrupa Birliği’nde uygulanan tarıma yönelik çevre politikaları konusunda öğrencileri 
bilgilendirme, Çevreye dost tarım yöntemleri konusunda bilgilendirme. Ders konuları: Çevre ile ilgili temel 
kavramlar, Çevre sorunlarının nedenleri, Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları, Sürdürülebilir tarım 
ve tarımsal kalkınma, Çevreye dost tarım yöntemleri, Dünyada ve Türkiye’de organik tarım ve dünya 
ticaretindeki yeri, EUREPGAP protokolü, AB’de İyi Tarımsal uygulamalarKalite Yönetim Sistem Standartları 



(İSO 9000), Çevre Yönetim Standartları (İSO 14001), Dünya Ticaret Örgütü ve Tarım Çevre Düzenlemeleri, 
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Gıda Güvenliği,  Çevrenin Gelecekteki Sorunları, Son 
değerlendirme ve tartışma  
0623417 Tarım hukuku(2 0 2 3) 
Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, tarımsal uğraşının temel öğesi olan toprak mülkiyet sistemi 
yanında toprağı işlerken insanlar arasında oluşan hukuki ilişkiler konusunda bilgiler vermektir.  Bu dersin 
sonunda öğrenci; toprak insan ilişkileri ve üretim sürecinde insan insan ilişkilerinin hukuksal boyutunun ortaya 
konulması ile tarım sektörünün sorunlarına ilişkin çözümler geliştirilebilecektir. Tarım hukuku; tarımsal 
üretimin ve tarımsal işletmelerin özelliklerinden dolayı tarım kesimindeki ilişkileri kendi sistemi içinde özel 
kurallarla düzenleyen özerk bir hukuk dalıdır. Tarımsal uğraşının temel öğesi olan toprak mülkiyet sistemi 
yanında toprağı işlerken insanlar arasında oluşan hukuki ilişkilerin incelenmesi toprakla ilgili sorunlara doğru 
çözümler olanağı sağlayacaktır.   
 

5.Yarıyıl 

0623509 Tarımsal Pazarlama (2 0 2 3) 
Tarımsal ürün pazarlarına yönelik sorunların irdelenmesi ile çeşitli önerilerin-stratejilerin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. Derste amaçlanan öğrenim kazanımları ise,  öğrencilerin teorik pazarlama bilgileri ışığında 
dünyada ve Türkiye’de tarımsal ürünlerin pazarlaması hakkında bilgi sahibi olmaları, dünyaya entegrasyonda 
pazarlama sistemleri ve hizmetleri konusundaki mevcut yapıyı geliştirici düzenlemeler ve çalışma yaşamlarında 
pazarlama alanında strateji geliştirme konusunda altyapı oluşturma pratiği edinmeleridir. Pazarlama Kavramı 
Ve Pazarlama Anlayışları, Yaklaşımlar Talep Ve Tüketim Teorisi ,Arz Ve Üretim Teorisi ,Tarımsal Ürünlerin 
Pazarlama Fonksiyonları, Pazar Çeşitleri Ve Fiyat Oluşumu, Pazar Ve Pazarlama Araştırmaları ,Dağıtım 
Kanalları Ve Hedef Pazar Seçimi 
 
0623510Tarımsal Yayım ve İletişim (2 2 3 4) 
Çiftçilere eğitim yoluyla tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesinde üretimde etkinliğin ve 
tarımsal gelirin artırılmasında, hayat standartlarının iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  Tarımsal Yayım Bilim Dalı’nın odağında bulunan “insan” 
öğesinin, özelliklerini, davranışlarını çözümleyerek sunmak ve öğrencinin ileriki çalışma hayatında 
kullanabileceği bilgiler vermek. Niçin Tarımsal Yayım ve Haberleşme Dersi? Tarımsal Süreci Nedir? Tarımsal 
Yayım’ın felsefesi nedir? Tarımsal Yayım’ın Konuları Nelerdir? Tarımsal Yayım’da İnsan ve Davranışı Nedir? 
Örgüt Nedir? Tarımsal Yayım Eyleminin Planlanması Nedir? Tarımsal Yayım Çalışmasının Değerlendirilmesi 
Nedir? Tarımsal Yayım’da iletişim ve süreci nedir? İletişim araçlarının sınıflandırılması Tarımsal Yeniliklerin 
Benimsenmesi ve Yayılması Süreci Nedir? Türkiye’de tarımsal yayım örgüt ve kuruluşları ve dersin genel bir 
değerlendirilmesi konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma açısından öğrencilere tarımın 
diğer dalları ile bu ders arasındaki bağlantıyı kurmasını sağlamak ve meslek yaşamında tarımsal üreticiye 
yönelik çalışmalarında karşılaşabileceği soruları nasıl çözebileceği konusunda yetenek geliştirmesi için gerekli 
ortamı hazırlamak ve bu dersi sevdirmektir. 
 
0623511 Tarıma Day.Sanayi Eko.ve İşl. (2 0 2 3) 
Bu dersin amacı; tarım sektörünün farklı düzeylerinde üretim işlevleri, kapasite kullanımı ve rekabet gücü 
hakkında bilgi vermek ve istihdam olanaklarını tanıtmak, Bu dersin sonunda öğrenci; sektöre ait bilgileri 
öğrenmiş olacak ve mezun olduğunda sektörün farklı düzeylerdeki istihdam olanaklarından yararlanabilecektir. 
Temel kavramlar (işletme çeşitleri, tarım ve sanayi işletmelerinin özellikleri ve tarım işletmelerini sanayi 
işletmelerinden ayıran unsurlar), ve tarım-sanayi etkileşimi, tarıma dayalı sanayi işletmeleri kavramı ve farklı 
ülkelerdeki gelişimin irdelenmesi, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin işleyişi, yönetim ve yönetimin 
fonksiyonları, üretim işlevi (üretim ve üretim yönetimi kavramları, üretimin diğer işletme fonksiyonlarıyla 
ilişkisi, üretim çeşitleri, üretim planlaması ve kontrolü, üretim maliyetleri ve kapasite planlaması), pazarlama 
işlevi( pazarlama kavramı ve işletmeler açısından önemi), Türkiye’deki tarıma dayalı sanayinin sektörel analizi. 
0623512 Üretim Ekonomisi(2 2 3 5 ) 
Tarımsal üretim ekonomisi, temelde, ekonomik teorinin tarımsal üretici davranışlarıyla ilgili olan konularında 
faaliyet göstermektedir. Bu bakımdan üretici kâr’ının ün yüsek düzeye çıkarılmasında kullanılan yöntem ve 
tekniklerin öğrenciye gösterilmesi bu dersin amaç ve hedefleri arasındadır Konular: Diferansiyel Cebirine Giriş, 
Kısmi Türev ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi, Diferansiyel Cebiri: Fonsiyonlarda Minimum ve Maksimum 
Değerlerin Bulunması ,Faktör Ürün İlişkileri: Tek Girdili Üretimde Üretim Fonksiyonu, Faktör-Ürün 
İlişkileri:Azalan Verim Kanunu, Maksimum Kâr Koşulları Kâr Maksimizasyonu: Gerek ve Yeter Şartlar, Eş 
Ürün Eğrisi veya Isoquant: Marjinal Teknik İkâme Oranı ,Kâr Maksimizasyonu: İki ve Daha Çok Girdili 
Üretimde Gerek ve Yeter Koşullar ,Masraflar, Üretim Değerleri, ve Kâr Fonksiyonları (Üretilen Hasıla 



Açısından)  
0623513 Doğal Kaynaklar ve Çevre Eko. (2 0 2 3) 
Çevre Ekonomisi dersinde çevre ve ekonomi arasındaki ilişki, tarım, sanayi, kırsal nüfus ve çevre ilişkileri, 
çevre ve ekonomik büyüme/kalkınma ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Türkiye, AB ve diğer gelişmiş 
ekonomilerde sürdürülebilir kalkınma politikaları gibi konular üzerinde durulacaktır.  Öğrencilerde doğal 
kaynaklar ve çevre korumasına yönelik olumlu tutum geliştirme, Ekonomik faaliyetlerin neden olabildiği çevre 
sorunları hakkında öğrencileri bilinçlendirme, Çevre ile ilgili temel kavramları anlama, Doğal kaynakların 
kullanımında öğrencileri bilinçlendirme, Tüketim alışkanlıklarında çevre korumayı ön plana çıkartan değişimin 
sağlanması Ekonomik faaliyetlerin neden olduğu çevre sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası 
politikalar konusunda bilgilendirme 
 
0623514 Tarım Ekonomisi Uygulamaları I (0 4 2 3) 
Bu derste öğrencilere meslek hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalı eğitim verilir. Teorik derslerin 
uygulamaları yaptırılır. Kurum gezileri, teknik geziler yapılır. Anket hazırlama tekniği, uygulaması, bilgisyara 
girişi ve değerlendirilmesi. 
 
0623515 İnsan Kaynakları Yönetimi (2 0 2 3) 
İnsan ve yönetim kavramını öğrencilerin kavramasını sağlayarak bilgiyi kullanma ve bilgiye ulaşmayı öğretmek 
amaçlanmaktadır. Ek olarak küme çalışması, ev ödevi gibi uygulamalarla verilen bilgilerin pekiştirilmesi ve 
uygulamadaki sorunları çözme yöntemini kavratarak kendilerini mesleğe hazırlama ortamını sağlamaktır. Niçin 
insan kaynakları yönetimi dersi? Kavram açıklama, Örgüt kuramı İnsan kaynakları yönetiminin amacı, önemi 
ve temel ilkeleri, İnsan kaynakları yönetiminde yetki ve sorumluluk, İnsan kaynakları bilgi sistemi İnsan 
kaynakları yönetiminin işlevleri, İnsan kaynakları planlaması İş çözümlemesi, iş tanımları ve iş gerekleri, 
İşgören eğitim yöntemleri ve Güdüleme, Örgüt içi iletişim, Genel değerlendirme çıkarımlar ve öneriler. 
0623516 Hayvansal Ürün İşletmeciliği (2 0 2 3) 
 
0623517 Tarımsal İşletme Yönetimi (2 0 2 3) 
 
0623518 Türkiye Ekonomisi(2 0 2 3) 
Bu ders Cumhuriyet döneminde Türk ekonomisinin yapısını ele alacaktır. Ticari ve çok taraflı ekonomik 
ilişkiler, istihdam ve değişen demografik yapı, göç, sanayileşme gibi konuların yanında makroekonomik krizler, 
istikrar programları, özelleştirme süreci, cari işlemler açığı ve enerji bağımlılığı gibi Türk ekonomisini direk 
etkileyen faktörler detaylıca tarihsel süreçte ele alnıcaktır. Günümüz ekonomisi incelenerek ödevler şeklinde 
ders işlecektir. 
 

6.Yarıyıl  

0623608 Tarım Ekonomisi İstatistiği (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı, lisans eğitimi alan öğrencilere    temel istatistiki yöntemlerin öğretilmesidir.İstatistiğin tanımı 
ve genel bilgiler ,İstatistiksel verilerin toplanması ve işlenmesi, Sayısal Bilginin özetlenmesi: Merkezi eğilim 
ölçüleri, Sayısal Bilginin özetlenmesi: Yayıklık yada varyasyon ölçüleri, Sınıflanmış verilerde sayısal özet, 
Olasılık ve olasılık ile ilgili bazı temel kavramlar, Kesikli rassal değişkenler ve bunların alasılık dağılımları: 
Binom ve Poisson dağılımları, Sürekli rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları: Normal ve Standart 
normal dağılımlar, Tahminler: Nokta   tahmini, aralık tahmini, Hipotez testleri: Z ve t istatistiklerini kullanarak 
bir gruba ait verilerin test edilmesi, Z ve t istatistiklerini kullanarak iki guruba ait verilerin karşılaştırılması. 
0623609 Tarımsal Kooperatifçilik (2 2 3 4 ) 
Bu dersin amacı öğrencilerde kooperatifçilik bilincinin oluşması, bu ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları olan 
örgütlenme şeklinden tarım kesiminde en iyi biçimde faydalanabilmek için gerekli bilgileri vermek meslek 
yaşamlarında kooperatifçilik faaliyetlerine öncülük etmeleri ve katkı sağlamalarına temel oluşturmaktır. Bu 
dersin sonunda öğrenci; kooperatiflerde kuruluş işlemleri ve yasal mevzuatlar, yatay ve dikey bütünleşme, 
kooperatif-devlet, kooperatif-ziraat odaları ve kooperatif-ortak ilişkileri vb konularda bilgi edinmiş olacaktır ve 
mezun olup bu tür örgütlenmelerin içerisinde bulunması durumunda veya istihdam edilmesi durumunda faydalı 
olacaktır. Kooperatifçiliğin gelişim süreci ve kooperatifçilik teorileri, kooperatifçiliğin temel ilkeleri, 
kooperatifçilik ve ekonomik sistemler, kooperatiflerin ortaklarca değerlendirilmesi, kooperatiflerde başarıyı 
etkileyen faktörler, tarım kooperatiflerinin doğuş nedenleri, tarım kooperatiflerinin kuruluş esasları, 
kooperatiflerde rasyonel karar verme tekniği, tarım kooperatiflerinde merkezi ve federal örgütlenme, tek amaçlı 
ve çok amaçlı tarım kooperatifleri, kooperatiflerde yatay ve dikey bütünleşme, kooperatif-devlet, kooperatif-
ziraat odaları ve kooperatif-ortak ilişkileri, kooperatiflerde finansman, kooperatiflerin ekonomik faaliyetleri 
 



0623610 Kırsal Kalkınma (2 0 2 3) 
Öğrencilere; kırsal alandaki kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için buradaki toplulukların 
ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmalarına yardımcı olacak bilgileri sunmaktır. Kırsal kalkınma 
politikaları ve uygulamalarının temel özelliklerini öğrenmek, Kırsal kalkınmada sürdürülebilir ve katılımcı 
yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak, Avrupa Birliğinde kırsal kalkınma politikalarını öğrenmek, Avrupa 
Birliği sürecinde Türkiyenin Kırsal kalkınma politikalarındaki değişimler hakkında bilgi sahibi olmak, 
Türkiyede kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak, Kırsal 
kalkınmada temel kavramlar ve çalışma alanlarını öğrenmek 
 
0623611 Finansal Yönetimin Temelleri (2 0 2 3) 
Finansal yönetim nedir? Temel kavramlar nelerdir? Finansal tablolar ve finansal tablo analizleri, finansal 
planlama ve finansal çevre, risk ve getiri, paranın zaman değeri, tahvil değerleme, hisse senedi değerleme, 
sermaye maliyeti, sermaye bütçeleme, nakit akış hesaplanması, risk analizi, sermaye yapısı ve analizi gibi 
konular ayrıntılı ele alınır 
 
0623612 Ekonometri (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı, lisans eğitimi alan öğrencilere   temel ekonometrik yöntemlerin öğretilmesidir.Konular 
şunlardır: Ekonometrinin tanımı ve genel bilgiler, İstatistiksel verilerin toplanması ve işlenmesi, Matriks 
Cebirine Giriş, Matrikslerde Dört Matrikslerde Determinant ve Ters Matriksler İşlem, Bazı Temel İstatisk 
Kuralları, Teorik Dağılımlar ve Bunlar Yardımıyla İstatistiki Tahminler: Nokta ve Aralık Tahminleri Hipotez 
testleri: Z ve t istatistiklerini kullanarak bir gruba ait verilerin test edilmesi, Regrasyon Analizi:İktisadi Teorinin 
Matematiksel Kalıba Oturtulması:Tek Değişkenli Regrasyonda Parametre Tahmini, Çok Değişkenli Klasik 
Doğrusal Regrasyon Modeline Matriks Yaklaşımı 
0623613 Tarım Ekonomisi Uygulamaları II (0 4 2 3) 
Bu derste öğrencilere meslek hayatlarında kullanabilecekleri uygulamalı eğitim verilir. Teorik derslerin 
uygulamaları yaptırılır. Kurum gezileri, teknik geziler yapılır. Anket hazırlama tekniği, uygulaması, bilgisyara 
girişi ve değerlendirilmesi.  
 
0623614 Gıda İşletmelerinin analizi ve stratejik yön. (2 0 2 3) Seçmeli 
Strateji, politika, uzun vadeli planlama, taktik, yöntem, stratejik yönetim, operasyonel yönetim ve program 
yönetimi, stratejik analiz (dış çevre analizi, işletme içi analiz, SWOT ve PEST analizi) amaç ve hedeflerin 
tanımlanması işletme politikalarının tespiti ve örgüt apısının düzenlenmesi ve bu konuda gıda sanayii 
işletmelerinin incelenmesi. İşletme Analizi , çevre unsurlarının ölçülmesi, SWOT ve PEST Analizi. Örgütsel 
Yönlendirme tanımı ve açıklanması. Temel stratejiler ve altgrupları, uygulamadan örnekler (Gıda sanayi 
işletmeleri). Üst Yönetim Stratejileri: Şirket Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Kurumsal Stratejiler. 
İşletme Düzeyinde Geliştirilen İş Yönetim (Rekabet) Stratejileri: Maliyet Liderliği, Farklılaşma, Odaklaşma 
Stratejileri Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler, Uygulamada kullanılan teknikler. İşletme Yapıları 
ve Sistemler Uygulamada kullanılan teknikler Porter’in rekabet stratejileri. Gıda sanayi uygulamaları. Stratejik 
uygulamalar, yönetim tarzı, paylaşılan değerler stratejik değerleme ve kontrol. 
 
0623615 Tarım Sistemleri(2 0 2 3) Seçmeli 
Öğrencilere tarım sistemleri hakkında genel bilgiler verilir. Türkiye’deki sistemler incelenir. Geleneksel ve 
modern sistemler öğrencilere aktarılır. 
0623616 Tarım Sigortaları ve TR'deki Uyg. (2 0 2 3) Seçmeli 
Tarımsal üretimde materyalleri olan bitki ve hayvanların canlı olması ve tarımsal üretim ortamının koşulları, 
tarımda özellikle dolu, don, kuraklık, hastalık ve zararlıları gibi doğal, ekonomik ve sosyal risklerin neden 
olduğu hasarları (ürün ve hayvan kayıpları gibi) artırmak ve özellikle 1930’lu yıllardan sonra tarımda risk 
yönetimi yoğun olarak tartışılmaktadır. Ders kapsamında Tarım Ekonomisi Bölümü öğrencilerine tarımda risk 
yönetimi araçları ve sigorta uygulamaları, risklerin ölçümü, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tarım 
sigortaları uygulamaları ve özellikleri, sigorta matematiği, hasar tespit teknikleri ve organizasyonu, reasürans ve 
devlet destekleme sistemleri, sigorta organizasyonu gibi konularda bilgi verilmesi, kamu kesimi ve özellikle 
özel sigorta şirketleri ve tarım kooperatiflerinin tarım sigortaları konusunda uzman teknik eleman taleplerinin 
karşılanması hedeflenmektedir. Mezunların sigortacılık alanında bağımsız ve serbest meslek olarak yürütülen 
tarım sigortaları eksperliği yapabilmeleri için gerekli bilimsel ve pratik altyapı oluşturulacaktır. Ayrıca makro 
düzeyde tarım sigortalarının geliştirilmesine yönelik politika önceliklerinin oluşturulma ilkelerinin 
tanımlanması ve bunların katılımcılarca tartışılması da dersin hedefleri arasında yer almaktadır.    
0623617 Arazi Toplulaştırması (2 0 2 3) Seçmeli 
Öğrenciler, tarımsal üretimin artırılması için küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüş arazilerin 
en uygun şekilde birleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılacaktır. Arazi toplulaştırmasının tanımı 
ve kapsamı, Türkiye' de tarım işletmelerinin yapısal durumu , Arazi parçalanmasının olumsuz etkileri, Arazi 



toplulaştırmasının yasal mevzuatı, Arazi toplulaştırma yöntemleri, Arazi toplulaştırmasında planlama işlemi , 
Arazi toplulaştırmasında ön etüt ve gerekli verilerin toplanması, Toplulaştırma yapılan alana tarımsal yolların 
uygulaması 
 
 

7 . Yarıyıl 

0623711 Tarım İşl. Analizi ve Plan (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı; tarım işletmelerinin yapısal özellikleri, tarımsal işletmecilik kavramı ve önemi hakkında 
öğrencileri bilgilendirmek, işletme planlaması yöntemlerinin tarım işletmelerinin planlanmasında kullanılmasını 
öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; tarım işletmelerinde planlanma yapabilecek bilgi birikimine sahip 
olabilecektir. İşletme analizi kavramı ve tanımı, tarım işletmelerinin analizi, işletme analiz ölçütleri, 
işletmelerdeki başarı ölçütleri, işletme planlaması kavramı, planlama yöntemleri, işletme planlamasında 
kullanılan veriler, bütçeleme, program planlama, doğrusal programlama, tarımda doğrusal programlama 
uygulamaları, grafik yöntemiyle problem çözümü, simpleks yöntem ile problem çözümü. 
0623712Tarım Politikası I (2 0 2 3) 
Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, Türk tarım politikasının dünü ve bugünü hakkında genel 
bilgiler vermek, tarım piyasalarında etkili olan Avrupa Birliği ve ABD’nin tarım politikaları hakkında genel 
bilgiler vererek ve analiz etmek. Tarıma müdahaleyi gerekli kılan etmenler ve müdahale edilmesi durumunda 
ortaya çıkan yeni durumun toplumun refahını ne yönde etkilediğinin kısmi denge yöntemiyle analiz edilmesi.    
Öğrenci, tarım politikası ile ilgili genel bilgileri öğrenmiş olacaktır. Genel tarım politikası prensipleri ile 
Türkiye ve belli başlı ülkelerde (Avrupa Birliği, ABD) uygulanan tarım politikalarının  tanıtımı ve analizi. 
Tarım kesiminde gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik araçlar. 
0623713 Tar. Finansman ve Kredi (2 2 3 4 ) 
İşletmelerin finansman kaynaklarının optimum kullanımını sağlayacak, sermaye maliyetleri ile getirisinin 
analizini yapabilecek elemanları yetiştirmek, finansal konularda karar kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu dersin 
sonunda öğrenci; işletmelerde finansman temini ve finansal yönetimle ilgili bilgilenecektir. İşletme finansmanı, 
sermaye; sermaye çeşitleri ve sermayenin tarımsal işletmelerdeki yeri ve önemi, tarımsal kredi kaynakları; 
tarımda ödünç sermaye,  kredinin fonksiyonu; sınıflandırılması, alınma ve kullanımındaki esaslar, kredi 
prensipleri ve kredi miktarını belirleme esasları, teminatlar, vade, faiz, Türkiye’de tarımsal kredinin 
organizasyonu ve kredi kuruluşlarının analizi, tarımsal finansman ve tarımsal kredi politikaları konularını 
içermektedir. 
0623714 Tar.Değerleme ve Bilirkişilik (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı; tarımsal mal, gelir ve haklara kıymet biçilirken kullanılacak metotlar, yaklaşımları ile ilgili 
bilgilendirmektir. Bu dersin sonunda; mezun olacak öğrencinin bilirkişilik ile ilgili bilgi düzeyi yükselecek, 
bilinçlenecektir. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilerce talep edilebilecek değerleme raporlarını 
hazırlayabilecek uzmanların yetiştirilmesine, kırsal/tarımsal gayrimenkul değerlemesi alanında yapılabilecek 
temel ve uygulamalı araştırmalar için altyapı oluşturulmasına ve bu alanda çalışacak teknik 
elemanlar/araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. Kıymet, değer, fiyat tanımı, farkı, 
tarımsal kıymet takdiri, önemi ve amacı kıymet takdirine hangi malların konu olduğu, aktüel, potansiyel ve 
normal özellikler, kıymet takdirinde kriter ve metot tanımı, piyasa değeri, maliyet, İkame fiyatı, 
Transformasyon, Tamamlayıcı kıymet metotları, Kapitalizasyon faizi ve kapitalizasyon işlemleri, Verimlilik 
değişimi yaklaşımı, koruma masrafları veya önleme masrafları yaklaşımı, koşullu değer biçme yöntemi, 
Anayasa’nın kamulaştırma ile ilgili hükümleri, bilirkişilik, bilirkişi raporları 
0623715 Mezuniyet Çalışması 1(0 4 2 3 ) 
Öğrenciye, belirli bir konu hakkında bilgi edinme kaynakları, bu kaynakların kullanımı, elde edilen bilgilerin 
derlenip-toplanması ve değerlendirilmesi, uygulamalı çalışma gerekiyorsa bunların nasıl ve ne şekilde 
yapılacağı bilgisi, elde edilen verilerin kaynak bilgiler ışığında işlenmesi ve anlamlı bir bütün haline getirilerek 
sözlü ve yazılı şekilde sunulmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenci; Bilgi edinme 
kaynaklarını öğrenecek,Bilinçli ve hedefe yönelik araştırma yapma yeteneği kazanacak,Elde ettiği bilgi ve 
verileri yorumlama kabiliyetine sahip olacak,Bilip-öğrendiklerini, anlamlı bir bütün halinde 
sunabilecek,Toplum önünde konuşma becerisi ve kendine güven duygusu gelişecektir. Bu dersin içeriğinde 
öğrencilere bilgi kaynakları, bilgi edinme yöntemleri, uygulamalı çalışma yürütme ve elde edilen verilerin işlenerek sunumu  
konuları anlatılacaktır. 
0623716 Bilgisayarda Ekonometri Uyg. (2 0 2 3) Seçmeli 
Teorik olarak öğretilen ekenometri dersleri bilgisayarda programlarla ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  
 
0623717 Dış Tic. Politikası ve Uyg. (2 0 2 3) Seçmeli 
Dış ticaret politikası nedir? Amaçları ve araçları nelerdir? Tarife dışı araçlar, Dış ticarette korumacılık,gümrük 



tarifeleri, ihracat rejimleri, ithalat gibi konular detaylı ele alınır.   
 
0623718 Fiyat Analizi(2 0 2 3) Seçmeli 
Tarım ekonomisi ve genel ekonominin ana hatları çerçevesinde olası bütün konularının fiyat senaryolarını 
kapsayacak şekilde ortaya koymayı amaç edinmektedir. Burada, herbir konuda fiyatın gerçek rolünün ne 
olduğunu pazarların mevcut konumları gözönünde bulundurularak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu dersin 
sonunda öğrenci; fiyatın gerçek hayatta üstlenmiş olduğu rolü ve belirlemiş olduğu fonksiyonları öğrenci 
tarafından daha belirgin olarak algılanabilecektir. Ekonomi hakkında kısa özet, talep ve arz boyutunda fiyat 
analizleri, ileri düzeyde talep ve arz boyutunda fiyat analizleri, tüketici tercihleri, bireysel ve pazar talebinin 
oluşumu, pazar talebinin öngörüsü, arz ve üretici davranışlarını, maliyet analizleri, kar maksimizasyonu, serbest 
pazar olgusu, arz denklemlerinin ölçülmesini kapsayacaktır. 
0623719 Ürün Borsaları(2 0 2 3) Seçmeli 
Ürün borsalarının tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiye´de tarihçesi, Türkiye´de Ticaret Borsalarının hukuki 
yapısı, Ticaret Borsalarının görevleri ve faaliyetleri, yönetim ve organizasyon yapısı, mali yapı, fiyat 
mekanizması, Ticaret borsalarında tarım ürünleri fiyatlarının oluşumu, sorunlar. Yönetimi, organizayon, fiyat 
mekanızması, sorunlar, genel değerlendirme 
0623720 Sos. Bilimlerde Araş.Yöntemleri (3 0 3 4) Seçmeli 
Bu dersin amacı; Bu derste öğrencilere tarım ekonomisi ve işletmeciliği alanında tez, seminer ve rapor vb. 
hazırlama, kütüphanelerden ve Internet'ten yararlanma teknikleri konusunda bilgiler verilmektedir. Bu dersi 
alan öğrenci 7. ve 8. yarıyılda alacağı bitirme ödevi için gerekli bilgi birikimine sahip olacaktır. Bilimlerin 
tanımı ve tarihçesi, bilimsel düşünce yöntemleri, araştırmanın tanımı, önemi ve çeşitleri, araştırmanın 
planlanması, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri, anket formlarının hazırlanması ve anket uygulama 
tekniği, örnekleme, verilerin düzenlenmesi ve analizinde disipline çalışma, bir araştırmanın ana bölümleri. 
0623721 İleri Excel uygulamaları(3 0 3 4) Seçmeli 
Bu derste öğrencilere Tarım ekonomisi alanında görmüş oldukları teorik derslerin Excel uygulamaları 
yaptırılacaktır. Yaparak öğrenme mantığından hareketle öğrenci Tarım Ekonomisi alanında kendini geleceğe 
hazırlamış olabilecektir.  
0623722 Tüketici Davranışları(3 0 3 4) Seçmeli 
Tüketici davranışının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan 
örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır. Tüketici 
davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri,Tüketici davranışını 
biçimlendiren bireysel farklılıklar, Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme,Tüketici davranışını 
biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler,Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel 
etkenler,Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler. Tüketici karar verme ve satın alma 
davranışları,Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları,Tüketiciler nasıl düşünürler? 
Tüketicilerin bilişsel yapıları, tüketici davranışları araştırmaları,Yeni tüketici eğilimleri,Tüketim toplumu ve 
tüketim kültürü tartışmaları 
 

8. Yarıyıl 

0623811 Sulama İşletmeciliği (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı öğrencilere, özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarımda önemli bir yere sahip olan arazi ve su 
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ve sulama yatırımlarının fayda/masraf analizinin yapılabilmesi için 
gerekli bilgilerin sağlanmasıdır. Arazinin Ekonomik Anlamı ve Önemi, Alternatif Arazi Kullanım Şekilleri, 
Üretim Faktörü Olarak Arazi Arazi Talebi ve Nüfus, Arazi Kullanım Entansitesi Su kaynaklarının mevcut 
durumu, kullanım amaç ve şekilleri. Tarımda sulamanın ekonomik açıdan önemi, ekonomik olarak 
sulanabilecek alan kavramı Tarım işletmelerinde sulama yatırımlarının mikroekonomik analizi Farklı sulama 
sistemlerinin maliyet analizi Farklı sulama sistemlerinin karlılık analizi Türkiye'de arazi kullanım durumu ve 
sorunları Türkiye'de sulama işletmeciliği ve sorunları 
 
0623812 Tarım Politikası II (2 0 2 3) 
Gelir ve refah düzeyi artışı sağlayacak araçlar: tarıma yönelik alt yapı çalışmaları, istihdam ve sosyal güvenlik, 
vergi kolaylıkları, doğrudan gelir desteği.Maliyetleri düşürücü araçlar: Sübvansyonlar, depolama yardımları; 
Gayri safi üretim değeri artışı sağlayıcı araçlar.Tarımsal arzı ve üretimi düzenleyici araçlar:Üretim faktörlerine 
müdahale ile arzı düzenleyici piyasa müdahaleler. Türkiye’de geçmişten günümüze tarım politikası 
uygulamaları. Destekleme alımları ve fiyat desteği, girdi ve kredi sübvansiyonları, primler. Tazminat ödemeleri, 
Dış ticaret tarifeleri, doğal afet ödemeleri, genel devlet hizmetleri, Türkiye’de tarımsal destekleme politikasının 
analizi. Uygulana politikalarının sonuçları, üretici tüketici ve kamu açısından 
0623813Tarımsal Muhasebe (2 2 3 4) 



Bu dersin amacı; tarım işletmeleri muhasebe kayıtlarının işletmelerin ve faaliyetlerin analizi amacıyla 
kullanılmasına yardımcı olacak bilgi birikimini öğrencilere kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenci;  bir 
tarım işletmesinde tutulan muhasebe kayıtlarından yararlanarak işletmenin faaliyetleri ve geneli ile ilgili 
analizler yapabilecek ve işletme planlamasında kullanabilecek bilgi birikimine sahip olabilecektir. Tarım 
muhasebesinin temel ilkeleri, uyulması gereken kayıt tutma prensipleri, tarım işletmeleri açısından kayıt 
tutmanın ve muhasebenin önemi, tarımda muhasebe kayıtları ve uygulamaları ile bunun muhasebeleştirilmesi 
bilanço, envanter, tarımsal ürünlerde önemli maliyet unsurları ve maliyet hesabında kullanılan yöntemler 
0623814 Proje Haz. ve Değerlendirme (2 2 3 4) 
Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, ekonomik yatırımlar konusunda fizibilite raporu hazırlamak ve 
yapılması planlanan yatırım projesinin teknik ve ekonomik yönlerden yapılabilirliğini ortaya koymak.   Bu 
dersin sonunda öğrenci; ekonomik bir yatırım projesini hazırlama konusunda yeterli bilgi seviyesine 
ulaşabilecektir. Gerçek verilere dayanan örnek bir  yatırım projesi hazırlayarak söz konusu projenin    ekonomik 
yönden yapılabilirliğini ortaya koymak. Proje hazırlamaya giriş-Proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları 
Proje konusu ve pazar etüdü Proje kapasitesi tayini Proje kuruluş yeri seçimi Teknik analiz Proje giderleri ve 
gelirleri Proje finansmanı Proje analizi Paranın zaman değerini dikkate alana değerlendirme yönetmeleri (Net 
bugünkü değer yöntem, maliyet kar oranı, İç karlılık oranı. Proje sunumları 
0623815 Mezuniyet Çalışması 2(2 2 3 4) 
Öğrenciye, belirli bir konu hakkında bilgi edinme kaynakları, bu kaynakların kullanımı, elde edilen bilgilerin 
derlenip-toplanması ve değerlendirilmesi, uygulamalı çalışma gerekiyorsa bunların nasıl ve ne şekilde 
yapılacağı bilgisi, elde edilen verilerin kaynak bilgiler ışığında işlenmesi ve anlamlı bir bütün haline getirilerek 
sözlü ve yazılı şekilde sunulmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenci; Bilgi edinme 
kaynaklarını öğrenecek,Bilinçli ve hedefe yönelik araştırma yapma yeteneği kazanacak,Elde ettiği bilgi ve 
verileri yorumlama kabiliyetine sahip olacak,Bilip-öğrendiklerini, anlamlı bir bütün halinde 
sunabilecek,Toplum önünde konuşma becerisi ve kendine güven duygusu gelişecektir. Bu dersin içeriğinde 
öğrencilere bilgi kaynakları, bilgi edinme yöntemleri, uygulamalı çalışma yürütme ve elde edilen verilerin işlenerek sunumu  
konuları anlatılacaktır. 
0623816 Tarımda Risk Yönetimi(2 0 2 3) Seçmeli 
Bu dersin amacı; tarımda risk yönetim stratejileri, risk ve belirsizlik koşulları altında karar alma/tarımda karar 
alma analizi, politika oluşturmada risk kavramı, tarımda üreticinin riske karşı davranışları,  tarımda risk 
yönetimine ilişkin yaklaşımlar,  tarımda risk yönetimi araçları ile ilgili bilgilendirmektir. Bu dersin sonunda 
öğrenci; tarım ile ilgili risk ve belirsizlik kaynakları öğrenecek, çalışma hayatında risk analizi ve risk yönetim 
stratejilerini oluşturabileceği bilgi birikimine sahip olabilecektir. Risk ve belirsizlik kavramları, Risk Çeşitleri,  
Risk üstlenme, risk paylaşımı, riskin ölçülmesinde kullanılan yöntemler, risk- sigorta ilişkisi, tarımda risk 
kavramı, tarımda karşılaşılabilen riskler/ risk kaynakları, tarımda risk yönetim stratejileri, risk ve belirsizlik 
koşulları altında karar alma/tarımda karar alma analizi, politika oluşturmada risk kavramı, tarımda üreticinin 
riske karşı davranışları,  tarımda risk yönetimine ilişkin yaklaşımlar,  tarımda risk yönetimi araçları, değişik 
ülkelerden risk analizi uygulamaları, riski karşılamada sigortanın önemi, tarım sigortası çeşitleri, dünyadan ve 
Türkiye’den çeşitli örnekler 
0623817 Tar. Kamulaştırma ve Bilirkişilik Uyg. (2 0 2 3) Seçmeli 
Bu dersin amacı; tarımsal mal, gelir ve haklara kıymet biçilirken kullanılacak metotlar, yaklaşımları ile ilgili 
bilgilendirmektir. Bu dersin sonunda; mezun olacak öğrencinin bilirkişilik ile ilgili bilgi düzeyi yükselecek, 
bilinçlenecektir. Ayrıca kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek kişilerce talep edilebilecek değerleme raporlarını 
hazırlayabilecek uzmanların yetiştirilmesine, kırsal/tarımsal gayrimenkul değerlemesi alanında yapılabilecek 
temel ve uygulamalı araştırmalar için altyapı oluşturulmasına ve bu alanda çalışacak teknik 
elemanlar/araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. Kıymet, değer, fiyat tanımı, farkı, 
tarımsal kıymet takdiri, önemi ve amacı kıymet takdirine hangi malların konu olduğu, aktüel, potansiyel ve 
normal özellikler, kıymet takdirinde kriter ve metot tanımı, piyasa değeri, maliyet, İkame fiyatı, 
Transformasyon, Tamamlayıcı kıymet metotları, Kapitalizasyon faizi ve kapitalizasyon işlemleri, Verimlilik 
değişimi yaklaşımı, koruma masrafları veya önleme masrafları yaklaşımı, koşullu değer biçme yöntemi, 
Anayasa’nın kamulaştırma ile ilgili hükümleri, bilirkişilik, bilirkişi raporları 
0623818 Tarımda İş Hukuku (2 0 2 3) Seçmeli 
Öğrencilere iş hayatında karşılaştıkları olaylar, iş sözleşmesinin oluşturulması sırasında dikkate alınması 
gereken hususlar, iş sözleşmesi hangi hallerde sona erdirilebilineceği, iş güvenliği ve sağlığı, toplu iş hukuku 
kapsamında sahip olunan bireysel ve kolektif haklar, sosyal güvenlik alanındaki temel düzenlemeler hakkında 
bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. İş ve sosyal güvenlik hukukunun taşıdığı anlam ve önem, iş ve sosyal 
güvenlik hukukunun genel olarak tarihsel gelişimi, Avrupa Birliği müktesebatı karşısındaki durum, iş 
hukukunun kişiler ve uygulama alanı bakımından kapsamı, iş sözleşmesinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, 
temel özellikleri, iş sözleşmesinin kurulması, işin düzenlenmesi ve çalışma süreleri, fazla çalışma, fazla süreli 
çalışma, esneklik yaklaşımı ve mevzuatımızda esnek çalışma modelleri, dinlenme süreleri, izin hakları ve yıllık 
izin, ücret, ücretin belirlenmesi, asgari ücret, iş güvencesi ve fesih hakkı, toplu halde işçi çıkarımı, işe iade 



davaları ve yaptırımları, sendikala örgütlenme hakkı ve sendikacılığın Türkiye2de gelişimi, sendika kuruluşu ve 
üyelik, sendika ve üst kuruluşların görevleri ve yetkileri, toplu iş sözleşme yetkisi ve toplu iş sözleşmesinin 
yapılması, toplu iş uyuşmazlıkları, grev ve lokavt, sosyal güvenlik sisteminin temel bileşenleri, kısa ve uzun 
vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, sosyal güvenlik reformu. 
0623819 Kamuoyu Araştırmaları (3 0 3 4) Seçmeli 
Pazarlama araştırmalarının faaliyet alanlarını, bu araştırmalarda kullanılan örnek seçimi, veri toplama ve analiz 
yöntemlerinin teorisi öğretmek ve nasıl kullanılacağını sınıfiçi ödev saha çalışmaları ile uygulatmak.  Pazarlama 
araştırmalarının ne olduğu ve hangi aşamalardan meydana geldiği, pazarlama araştırma konuları ve içeriği 
pazarlama araştırmalarına giriş kapsamında anlatılacaktır.  Bununla beraber pazarlama problemlerine ne şekilde 
cevap verileceği, pazar ve tüketici davranışları, pazarlama araştırma teknikleri, pazarlama araştırmasında 
toplanacak bilgiler, pazarlama stratejisi (pazar bölümleme, pazarlama karması vb.) ve pazarlama 
organizasyonlarının incelenmesi açıklanacaktır. Daha sonraki bölümlerde araştırma desenleri, ölçme ölçekleme, 
anket dizaynı, örnekleme desenleri ve kullanım yerleri anlatılacaktır. Daha ileri konularda ileri istatistiki 
analizler verilecek, pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntemleri, örnekleme, anket hazırlama, 
araştırmaların planlanması gibi konular işlenecektir. 
0623820Sunum Teknikleri (3 0 3 4) Seçmeli 
Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Amaç, eğitimde yeni veya sentez halinde 
birikimli bilgi sunumu olabileceği gibi, iş hayatında kar amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı veya satışların 
hızlandırılması yöntemleri olabilir. Bu dersi alan öğrencilerin (etkin sunum becerileri, özenle seçecekleri bir 
sözel/ yazılı ifade ve teknolojik görsel-işitsel araçların desteği ile) izleyicilerini kendinden emin, saygın ve ikna 
edici biçimde bilgilendirebilmeleri yönlendirebilmeleri veya etkileyebilmeleri için gerekli bilgilerin verilmesi 
amaçlanmıştır. Bu dersi alan öğrenci 7. ve 8. yarıyılda alacağı bitirme ödevi için gerekli bilgi birikimine sahip 
olacaktır. Ayrıca mezun olduğunda mesleki hayatında hazırlayacağı veya hazırlanmış olan bir raporu sunma 
veya eğitim faaliyetlerinde bilgilerin etkin aktarılması becerileri kazandırılmış olacaktır. Temel bilgiler, sunuya 
ait görsel özellikler, sunumun planlanması, hazırlanması, sunumun yapılması için kullanılabilecek görsel 
araçlar, power Point slaytlarının hazırlanması. 
 
 

 

 


