Tarım Ekonomisi Bölümü Ziraat bünyesinde yer alan diğer bölümlerden farklı olarak
sosyal ve beşeri bir bilim dalı olan ekonomi ile tarımsal üretiminin harmanlanmasıyla
doğan bir bölümdür.
Tarım Ekonomisinin diğer bölümlerden farkındalığı tercih sürecinde ortaya çıkmakta ve
Ziraat fakültesi bünyesinde Eşit Ağırlık puanı ile alım yapan tek bölüm olma özelliğine
sahiptir.
Öğrenciler mezuniyetlerinde her Ziraat Fakültesi mezunu gibi Ziraat Mühendisi unvanı
ile mezun olmaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunlarının önemli bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı’nda,
idareci ve mühendis olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği Müzakere sürecinde ve Avrupa
Birliği Ortak Tarım Politikasına uyum kapsamında kırsal kalkınma ajansları
kurulmuştur, burada da tarım ekonomistlerinin istihdamı söz konusudur. Tarım
sigortalarının kabulüyle, özel sigorta şirketleri tarım departmanlarında Tarım Ekonomisti
Ziraat Mühendisleri istihdam edilebilmektedir. Ayrıca Ziraat Bankasının tarımsal kredi
plasmanını daraltması ve faizlerinin düşmesi ile birlikte özel bankalarda da “Tarımsal
Bankacılık” bölümleri açılmış ve bu bölümlerde “tarım bankacılığı müşteri temsilcisi”
olarak tarım ekonomistleri istihdam edilmektedir.

Tarım Ekonomisi bölümü kazandırdığı Ziraat Mühendisi unvanı ile bir çok iş imkanı
sunmanın yanı sıra eğitim sürecinde ekonomi alanında mezunlarına kazanımları ile de
iktisat ve işletmecilik alanlarında da iş olanakları sunmaktadır.

İlgili Bakanlıkların birimleri (İl, İlçe Tarım Müdürlükleri vb.)
Tüm Ticari ve Yatırım Bankaları
TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu)
Tarım Satış kooperatifleri ve Birlikleri
Tarım Kredi Kooperatifleri
Üretici Birlikleri
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmet Birimleri
Araştırma Enstitüleri
Devlet İstatistik Kurumu
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Milli Prodüktivite Merkezi
İhracatı Geliştirme Merkezi
Ticaret Odaları
Ticaret Borsaları
Sanayi Odaları
İhracatçı Birlikleri
Tarımsal ilaç, gübre, yem ve tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapan firmalar
Tarım ürünleri dış ticareti yapan firmalar
Mesleki Örgütler (ZMO, Ziraat Odaları Birliği)

Günümüzde bireysel ve aile gereksinmelerinin ötesinde bir boyut kazanan tarımsal
üretim, dünya nüfusunun gıda ihtiyacının en iyi şekilde karşılanabilmesi için kıt
kaynakların yönetimini konu alan ekonomi bilimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Tarım
ekonomisi ekonomi biliminin temel ilkelerini benimseyerek tarımsal ihtiyaç ve
problemlere çözüm üreten bir bilim dalıdır. Tarım ekonomisi bölümü öğrencileri bitkisel
ve hayvansal üretimle ilgili teknik konuları ve bununla birlikte ekonomik etkinlik için
gerekli konuları bilmek durumundadır. Tarımsal üretim teknikleri yanında tarım
işletmelerinin yönetimi, planlanması, finansmanı, pazarlama ve muhasebe konularında
bilgi sahibi olunmasını amaçlanır. Bölüm tarım sektörünün geliştirilmesi, gıda arz ve
talebini dengeleyecek politikaların üretilmesi, kırsal alanda refahın arttırılması, tarımsal
yeniliklerin benimsenmesi, kırsal sosyoloji, tarımda risk ve belirsizliklerin yönetilmesi,
tarımsal yayım ve iletişim konularında bilgi ve beceriye sahip nitelikli bireylerin
yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

Tarım ekonomisi programı, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin
sağlanması için ekonomi biliminin kanunlarının ışığında ihtiyaç ve sorunları hedef alarak,
makro ve mikro düzeyde verilerin elde edilmesi, temel istatistiki ve ekonometrik
yöntemlerle analiz edilmesi ve bu sayede çözüm önerilerinin geliştirilmesini
hedeflemektedir. Bu bağlamda tarım ekonomisi bölümü tarım sektörüne katkı
sağlayabilecek kalifiye tarım ekonomistleri yetiştirmeyi hedef almaktadır.

Bölümümüzde 1 Profesör, 2 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak
üzere 7 akademik personel bulunmaktadır.

Bölüm Başkanı
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Turan BİNİCİ
Uzmanlık:
Risk ve risk yönetimi üzerine uzmanlığını yapmış olmasının
yanı
sıra
aktif
olarak
Tarımsal
İşletmelerin
Projelendirilmesi hususunda uzun yıllara dayanan
tecrübesiyle ilin ve bölgenin kalkınmasına yönelik bir çok
yatırım projesinde görev almaktadır.

Doç. Dr. Tamer IŞGIN
Uzmanlık:
Tarım İşletmelerinde Üretimin Ekonometrik Modellenmesi
konusunda uzman olarak faaliyet sürdürmektedir. Aktif
çalışmaları ekonometri alanındadır.

Tarımsal Yayım ve Tarım Politikaları Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU

Uzmanlık:
Doğal Kaynaklar ve Çevre ekonomisi ile Su Fiyatlandırması
alanlarında uzman olup ülkemizde su fiyatlandırması
konusunda farklı bölgelerde aktif projelerde görev
almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Remziye ÖZEL
Uzmanlık:
Tarımsal Muhasebe ile Tarımsal Kıymet Taktiri ve Bilirkişilik
alanlarında uzman olup aktif olarak Bilirkişilik alanında
faaliyet göstermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖCAL KARA
Uzmanlık:
Tarımsal Yayım ve Kırsal Kalkınma alanında uzman olup
aktif olarak kırsalda kadın, köy sosyolojisi alanlarında
faaliyet göstermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gönül SEVİNÇ
Uzmanlık:
Tarımsal Yayım ve Örgütlenme alanında uzman olup aktif
olarak kısal kalkınma, tarımsal üretimde örgütlenme
konularında faaliyet göstermektedir.

Arş. Gör. Muhammed Ali PALABIÇAK
Uzmanlık:
Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik ile Hayvancılık
İşletmeleri Yönetimi ve Ekonomisi
alanında uzmanlığı
yapmaktadır.

