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DÖNEMLERE GÖRE MÜFREDAT VE AKTS ÇİZELGESİ 

Akademik Birim Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm / Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 

Bilim Dalı / Program Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2020 – 2021 Güz 

I. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

106211301 Zorunlu Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 6 

1062SEÇ-1 Seçmeli 1 Seçmeli 1 3 0 3 6 

1062SEÇ-1 Seçmeli 1 Seçmeli 1 3 0 3 6 

1062SEÇ-1 Seçmeli 1 Seçmeli 1 3 0 3 6 

1062SEÇ-1 Seçmeli 1 Seçmeli 1 3 0 3 6 

TOPLAM 15 0 15 30 

Seçmeli 1 

106211201 Seçmeli Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri 3 0 3 6 

106211202 Seçmeli Proje Hazırlama ve Değerlendirme 3 0 3 6 

106211203 Seçmeli Türkiye’ de Tarım Politikaları Uygulamaları ve Analizi 3 0 3 6 

106211204 Seçmeli Kırsal Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Gelişme 3 0 3 6 

106211205 Seçmeli Küreselleşme, Bölgeselleşme ve AB 3 0 3 6 

106211206 Seçmeli Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Analizi 3 0 3 6 

106211207 Seçmeli Tarım İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 6 

106211208 Seçmeli Tarım İşletmelerinde Örgütsel Davranış 3 0 3 6 

106211209 Seçmeli Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası 3 0 3 6 

106211210 Seçmeli Modern Yönetim Teknikleri 3 0 3 6 

106211211 Seçmeli Pazarlama Araştırmaları 3 0 3 6 

106211212 Seçmeli Organik Tarım Ürünlerinin Ekonomisi ve Pazarlaması 3 0 3 6 
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106211213 Seçmeli Girişimcilik ve Yenilikçilik 3 0 3 6 

106211214 Seçmeli Karar Verme Teknikleri 3 0 3 6 

106211215 Seçmeli Tarım Ürünleri Ticareti 3 0 3 6 

106211216 Seçmeli Tarımda Matematiksel Programlama 3 0 3 6 

106211217 Seçmeli Mikro Ekonomik Analiz 3 0 3 6 

II. YARIYIL 

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

1062SEÇ-2 Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 6 

1062SEÇ-2 Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 6 

1062SEÇ-2 Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 6 

1062SEÇ-2 Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 6 

1062SEÇ-2 Seçmeli  Seçmeli 2 3 0 3 6 

TOPLAM 15 0 15 30 

Seçmeli 2  

106212201 Seçmeli Ekolojik Ekonomi 3 0 3 6 

106212202 Seçmeli Zaman Serisi Ekonometrisi 3 0 3 6 

106212203 Seçmeli Makro Ekonomik Teori 3 0 3 6 

106212204 Seçmeli Tarımsal Üretim Ekonomisi 3 0 3 6 

106212205 Seçmeli İnovasyon Ekonomisi ve Tarım 3 0 3 6 

106212206 Seçmeli Kırsal Kalkınma ve Sermaye İlişkisi 3 0 3 6 

106212207 Seçmeli İklim Değişikliği Ekonomisi 3 0 3 6 

106212208 Seçmeli Tarım İşletmelerinde Davranış Bilimleri 3 0 3 6 

106212209 Seçmeli Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik 3 0 3 6 

106212210 Seçmeli Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 6 

106212211 Seçmeli Hayvancılık Politikaları 3 0 3 6 

106212212 Seçmeli Kooperatifçilik Yönetimi 3 0 3 6 
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106212213 Seçmeli İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6 

106212214 Seçmeli Özel Tarımsal Yayım 3 0 3 6 

106212215 Seçmeli Kırsal Alanda Kadın Girişimciliği 3 0 3 6 

106212216 Seçmeli Tarımsal İşletmecilik ve Planlama 3 0 3 6 

106212217 Seçmeli Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği 3 0 3 6 

III. YARIYIL  

DERS KODU 
ZORUNLU / 

SEÇMELİ 
DERS ADI T U K AKTS 

106221101 Zorunlu Dönem Projesi 0 1 0 30 

TOPLAM 0 0 0 30 
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 1. 

Yarıyıl 

2. 

Yarıyıl 

3. 

Yarıyıl 

4. 

Yarıyıl 

5. 

Yarıyıl 

6. 

Yarıyıl 

7. 

Yarıyıl 

8. 

Yarıyıl 

Genel 

Toplam / 

Oran (%) 

Zorunlu Derslerin Sayısı 1                                                                                                                                                  0 1 - - - - - 3 

Zorunlu Derslerin Kredi Toplamı 3 0 1 - - - - - 7 

Zorunlu Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 6 0 30 - - - - - 42 

Zorunlu Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %20 %20 %100 - - - - - %22 

Zorunlu Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %20 %20 %100 - - - - - %46 

Seçmeli Derslerin Sayısı (Almakla yükümlü olunan) 4 4 0 - - - - - 8 

Seçmeli Derslerin Kredi Toplamı 12 12 0 - - - - - 24 

Seçmeli Derslerin AKTS (ECTS) Toplamı 24 24 0 - - - - - 48 

Seçmeli Dersler Kredi Yükünün Toplam Kredi Yüküne Oranı %80 %80 %0 - - - - - %77 

Seçmeli Dersler AKTS Yükünün Toplam AKTS Yüküne Oranı %80 %80 %0 - - - - - %53 
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DÖNEMLERE GÖRE DERS İÇERİKLERİ 

Akademik Birim Fen Bilimleri Enstitüsü 

Bölüm/Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 

Bilim Dalı/Program Tarım Ekonomisi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans 

Müfredatın Uygulamaya Başlayacağı Eğitim-Öğretim Yılı 2020 – 2021 

I. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

106211301 

Bilimsel Araştırma 

Teknikleri ve Yayın 

Etiği 

3 0 3 6 

Zorunlu 

Bu dersin içeriği bilim ve temel kavramlar (, bilim tarihine ilişkin 

temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler, 

problemin tespiti, verilerin toplanması ve literatür taraması, veri 

toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin 

kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması, etik ilkeler, 

araştırma ve yayın etiği kavramları, bilimsel araştırmalarda en sık 

yapılan etik ihlaller konularından oluşmaktadır. 

Research Methods 

And Publication 

Ethics 

Compulsory 

The content of this course consist of  science and basic concepts (basic 

information about the history of science, the structure of scientific 

research, scientific methods, detection of the problem, data collection 

and literature review, data collection methods (quantitative and 

qualitative data collection techniques), recording, analysis, 

interpretation and reporting of data, ethical principles, research and 

publication ethics concepts and the most frequent ethical violations in 

scientific research. 

Seçmeli 1 

106211201 
Çok değişkenli 

analiz yöntemleri 
3 0 3 6 Seçmeli 

Dersin amacı, ekonomik ve sosyal araştırmalarda çok değişkenli veri 

setlerinde kantitatif bulguların yorumlanması, veriler arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi, gözlem ve değişkenlerin sınıflandırılması, 
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çeşitli istatistiksel testlerin yapılmasıdır. 

Multivariate 

Analysis Methods 
Elective 

The aim of the course is to interpret quantitative findings in 

multivariate data sets in economic and social research, to examine the 

relationships between data, observation and classification of variables, 

to perform various statistical tests. 

106211202 

Proje Hazırlama ve 

Değerlendirme 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Tarım sektörü ile ilgili projelerin hazırlanması ve hazırlanan bu 

projeler arasında doğru ve bilimsel yöntemlere göre tercih yapabilme 

yollarının öğretilmesi amaçlanır.  

Project Preparation 

and Evaluation 
Elective 

The aim of this course is to prepare the projects related to the 

agricultural sector and to teach the ways to make a choice according to 

the scientific methods. 

106211203 

Türkiye’ de Tarım 

Politikaları 

Uygulamaları ve 

Analizi 
3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste, planlı dönemin başladığı 1963 yılından günümüze kadar 

geçen dönemlerde belirlenen tarım politikaları ve uygulamaları ile 

bunların etkileri irdelenmektedir. 

Turkey's 

Agricultural Policy 

Applications and 

Analysis 

Elective 

In this course, the agricultural policies and practices determined in the 

period from the beginning of the planned period until 1963 to the 

present day and their effects are examined. 

106211211 
Pazarlama 

Araştırmaları 
3 0 3 6 Seçmeli 

Öğrencilerin pazarlama araştırması sürecini ve tekniklerini öğrenerek 

bunları tarımsal ürünler için uygulayabilmelerini sağlamaktır. 

Pazarlama sorunlarının açık ve net olarak tanımlanabilmesi, soruna 

uygun araştırma modelinin belirlenerek, gerekli bilgilerin sistematik 

olarak toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlar çıkartılarak 

yorumlanabilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. 

İstatistiksel analizde kullanılacak araştırma yöntemlerinin ve 

metodolojinin kavranmasını sağlamakta dersin amaçları arasında yer 

almaktadır. 

Bu ders pazarlama araştırmasının tanımı, pazarlama araştırmasının 
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çevresi, pazarlama araştırması türleri ve modelleri, pazarlama 

araştırması süreci ve hataları, veri toplama, ölçek ve ölçeklendirme, 

örnekleme, hipotez testleri ve veri analizi konularını içermektedir.  

Marketing Research Elective 

The aim of this course is to enable students to learn marketing research 

process and techniques and apply them for agricultural products. 

It is aimed to define the marketing problems clearly and, to determine 

the research model suitable for the problem, to gather data 

systematically, to analyze and to interpret it by drawing conclusions. 

Providing comprehension of research methods and methodology to be 

used in statistical analysis is among the objectives of the course.  

This course includes the definition of marketing research, the 

environment of marketing research, types and models of marketing 

research, marketing research process and errors, data collection, scale 

and scaling, sampling, hypothesis testing and data analysis. 

106211212 

Organik Tarım 

Ürünlerinin 

Ekonomisi ve 

Pazarlaması 

3 0 3 6 
Seçmeli 

Türkiye’de de organik tarım ürünleri gerek üretim, gerekse pazarlama 

yönüyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmakta ve gelecek 

yıllarda bu katkının daha da artması beklenmektedir. Bu dersin amacı 

organik ürünlerin ekonomisi ve pazarlaması konusunda gerekli 

bilgileri aktarmaktır. Organik olarak üretilen ürünlerin 

pazarlanmasında önemli hususların öğretilmesi de amaçlanmaktadır. 

Doğal kaynakların ve çevrenin korunması, iyi tarım uygulamaları, 

Dünyada ve Türkiye’de organik tarımın durumu,gelişimi, tarla bitkileri 

yetiştiriciliğinde organik tarımın önemi, Konvensiyonel ve organik 

tarım sistemi arasındaki farklılıklar, üretim girdilerinin ekonomik 

doğru kullanımı, organik yetiştiricilikte tekniklerin uygulanması ve 

yöntemleri, organik ürün mevzuatı, organik ürün Pazarına dair temel 

kazanımların sağlanmasıda dersin amaçları arasında yer almaktadır. 

Economics and Elective The aim of this course is to give the necessary information about the 
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Marketing of 

Organic Agricultural 

Products 

economics and marketing of organic products to graduate students who 

can make economic analysis considering the technical aspect of the 

subject. 

Other objectives of this course are to convey necessary information 

about the economy and marketing of organic products. It is also aimed 

to teach important issues in marketing organic products. Protection of 

natural resources and the environment, good agricultural practices, the 

situation of organic farming in the world and Turkey, the development, 

the importance of organic farming in field crops farming, conventional 

and differences between organic farming systems, economic correct 

use of production inputs, applying techniques of organic farming 

methods and organic product legislation is among the objectives of the 

course in providing basic gains in the organic product market. 

106211213 

Girşimcilik ve 

Yenilikçilik 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Öğrencileri iş kurma konusunda bilgilendirerek girişimcilik 

eğilimlerini yaygınlaştırmak, kendi işinin başına geçebilecek düzeye 

getirebilmek ve onları kurmak için gerekli olan iş planını hazırlama ve 

uygulamaya koyabilecek düzeye getirmektir. 

Bununla birlikte Yenilik süreçlerinin kavramsal olarak anlaşılmasını 

sağlamaktır. Yenilik süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak 

kaynakları tanımlamak ve bu süreci kolaylaştıran organizasyonel 

özellikleri açıklamaktır. Farklı yenilik modelleri ve stratejilerini 

kavratmaktır. Yenilik süreçlerinde proje yönetim ve portföy 

yaklaşımlarını açıklamak ve yeni ürün geliştime sürecini yenilik 

yaklaşımı içinde anlaşılmasını sağlamakta dersin amaçları arasındadır.  

Entrepreneurship 

and Innovation 
Elective 

To inform the students about starting a business, to spread 

entrepreneurship tendencies, to bring them to the level of their own 

business and to prepare and implement the business plan necessary to 

establish them. 

However, it is to provide a conceptual understanding of Innovation 
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processes. To define the sources that will enable innovation processes 

and to explain the organizational features that facilitate this process. To 

teach different innovation models and strategies. It is among the 

objectives of the course to explain project management and portfolio 

approaches in innovation processes and to ensure that the new product 

development process is understood within the innovation approach. 

106211214 

Karar Verme 

Teknikleri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

İşletmelerde karşılaşılabilecek karar sorunlarının neler olabileceği, bu 

sorunların çözümüne yönelik olarak nasıl bir yapılandırma, modelleme 

ve analiz süreci takip edilmesi gerektiği üzerinde durulacak ve 

böylelikle öğrencilere, karar sorunlarının sistematik bir şekilde 

çözülmelerine yönelik bir perspektif kazandırılmaya çalışılacaktır. 

Yönetimde karşılaşılabilecek bir problemi sezebilmek ve yöneylem 

araştırması penceresinden problemlere yaklaşabilmeyi sağlamaktır. 

Ayrıca karar problemlerine doğru teknikleri uygulayabilmek ve derste 

gördüğü tüm konuları, öğrendiği temel kavramları ve bilgileri 

belirsizlik altında doğru karar verebilmede nasıl kullanması gerektiğini 

gösterecek yöntemleri öğretmektir. 

Decision Making 

Techniques 
Elective 

The problems that may be faced in business, what kind of structuring, 

modeling and analysis process should be followed in order to solve 

these problems will be emphasized and thus, the students will be given 

a perspective to solve decision problems in a systematic way. 

It is to be able to sense a problem that can be encountered in 

management and to approach the problems from the operations 

research window. In addition, to apply the correct techniques to 

decision problems and to teach methods to show how to use all the 

topics he sees in the course, the basic concepts he learned and how to 

use the information to make the right decision under uncertainty. 

106211215 
Tarım Ürünleri 

Ticareti 
3 0 3 6 Seçmeli 

Dış ticaret teorileri, Dış ticarette makro göstergeler ve anlamları, 

Ulusal ve uluslararası tarım politikası ve uluslararası tarımsal ilişkiler, 
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Dünyada ekonomik ve politik gelişmeler, Dış ticaretin önemi ve temel 

kavramlar, Dünya tarım ürünleri ticareti,  Dış ticarette ulusal ve 

uluslararası ekonomik kuruluşlar, Dış ticarette teslim ve ödeme 

şekilleri, Dış ticarette ihracat uygulamaları¸ Dış ticarette ithalat 

uygulamaları, İhracata yönelik devlet destekleri, vb. konularda analiz 

ve yorum yeteneğini kazandırmaktır. 

Trade of 

Agricultural 

Products 

Elective 

The aim of this course; to upskill to the students on foreign trade 

theories, macro indicators in foreign trade and their meanings, national 

and international agricultural policy and international agricultural 

relations, economic and political developments in the world, the 

importance and basic concepts of foreign trade, world agricultural 

products trade, national and international economic organizations in 

foreign trade, foreign trade forms of delivery and payment, export 

practices in foreign trade - import practices in foreign trade, 

government subsidies for export, etc.  

106211216 

Tarımda 

Matematiksel 

Programlama 
3 0 3 6 

Seçmeli 

Model kurma ve problem çözme sanatı, matematik programlamada 

doğrusal programlamanın yeri, doğrusal karar modelleri, doğrusal 

karar modellerinin kurulumuna yönelik çalışmalar, doğrusal 

programlama modellerinin çözümü, grafik, cebirsel, simpleks 

yöntemler, doğrusal programlama modellerinin çözümüne ilişkin 

bilgisayar yazılımları ve kullanılması, verimliliği artıran, gelişme 

yollarını gösteren ve başarıyı tüm sahaya yaymayı amaçlayan çalışma 

yöntemlerinin ve süreçlerinin bilimsel çalışmalar yoluyla 

kazandırılması ve analitik düşünmeyi sağlamaktır. 

Mathematical 

Programming in 

Agriculture 

Elective 

The aim of this course is to provide the students with the art of model 

building and problem solving, to give information about the place of 

linear programming in mathematics programming, to investigate the 
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studies for the establishment of linear decision models and linear 

decision models, to provide the solution of linear programming 

models, graph, algebraic, simplex methods and the solution of linear 

programming models to teach computer software. In addition, it is 

aimed to gain analytical thinking and to gain working methods and 

processes that increase productivity, show ways of development and 

aim to spread success to the whole field. 

106211217 

Mikro Ekonomik 

Analiz 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu derste mikroekonominin temel kavramları ve ekonomik analiz 

yöntemlerinin öğretilmesidir. Ders kapsamında kıt kaynakların 

alternatif kullanım alanları arasında optimum kullanım düzeyinin ve 

piyasa mekanizması içindeki dağılımı belirlenerek, öğrencilerin dersin 

sonunda mikroekonomik sorunlar hakkında analiz ve yorum 

yapabilmeleri beklenmektedir. 

Microeconomic 

Analysis 
Elective 

This course aims to teach the basic concepts of microeconomics and 

economic analysis methods. Within the scope of the course, the 

distribution of scarce resources in the market mechanism and the 

optimum usage level among alternative usage areas are determined and 

the students are expected to be able to analyze and comment on 

microeconomic problems at the end of the course.  

106211204 

Kırsal Kalkınma 

Politikaları ve 

Bölgesel Gelişme 

3 0 3 6 Seçmeli 

Bu dersin amacı; kırsal kalkınmanın kavram ve kuramlarının, 

uygulanan politikalar ve neticelerinin, ülkemiz koşullarına özgü 

toplumsal dinamikler çerçevesinde öğrenilmesini sağlamaktır. Ayrıca 

Türkiye’de ve Dünyada kırsal kalkınma amacı ile kullanılan yerel 

dinamiklerin neler olabileceği ve bu dinamiklere dayalı geliştirilen 

strateji, politika ve eylem planları konusunda öğrenciyi bilgi sahibi 

yapmaktır. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel 

ortaklıklar çerçevesinde kırsal kalkınma politikalarındaki değişimler 
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ve son gelişmeler öğrencilere aktarılacaktır. 

Rural Development 

Policies and 

Regional 

Development 

Elective 

The aim of this course is to teach the concepts and theories of rural 

development, applied policies and results within the framework of 

social dynamics specific to the conditions of our country. Also, to 

inform students on what are the local dynamics used in Turkey and the 

world with the objective of rural development and the strategy, 

policies and action plans developed based on these dynamics. In this 

context, changes and recent developments in rural development 

policies will be conveyed to students within the framework of regional 

partnerships, especially the European Union. 

106211205 

Küreselleşme, 

Bölgeselleşme ve 

AB 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı; öğrencilere dünya ekonomisi çerçevesinde 

küreselleşme sürecinin bölgesel gelişmelere etkisini anlatmak ve bu 

etkilerin tarım sektörü çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak ve 

bölgesel ekonomiye örnek teşkil eden AB ekonomisinin ve Ortak 

Tarım Politikasının işleyişini aktarmaktır. Bu kapsamda Dünya’da 

bölgesel ortaklıklar (Serbest Ticaret Anlaşmaları, D8, AB, OECD vb.) 

bu ortaklılıklar içerisinde tarım ticareti ve politikalarının gelişimleri 

incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Globalization, 

Regionalization and 

EU 

Elective 

The aim of this course is to explain the effects of globalization process 

on regional developments in the world economy and to evaluate these 

effects within the framework of agricultural sector and to explain the 

functioning of EU economy and Common Agricultural Policy. In this 

context, regional partnerships (Free Trade Agreements, D8, EU, 

OECD etc.) in the world are aimed to examine the development of 

agricultural trade and policies within these partnerships. 

106211206 

Sosyal Bilimlerde 

Araştırma 

Yöntemleri ve 

3 0 3 6 Seçmeli 

Bu dersin amacı, Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, 

veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, önemli bilimsel 

araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir 
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Analizi konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu 

bulma, hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, 

veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor 

yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Böylece öğrencilerin 

kantitatif ve kalitatif analiz teknikleri konusunda becerileri arttırılacak 

ve yapacakları çalışmalarda bu teknikleri kullanması için bilgi 

birikimleri arttırılmış olunacaktır. 

Research Methods 

and Analysis in 

Social Sciences 

Elective 

The aim of this course is to examine the research process (problem 

determination, data collection, data analysis and interpretation of 

results), to review important scientific research methods and to find 

the research question required for students to conduct research on a 

specific topic, to establish hypotheses, conceptualization, 

operationalization, measurement, data collecting, data analysis, data 

evaluation / interpretation and report writing techniques. Thus, 

students' skills on quantitative and qualitative analysis techniques will 

be increased and their knowledge will be increased in order to use 

these techniques in their studies. 

106211207 

Tarım İşletmelerinde 

Yönetim ve 

Organizasyon 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı, öğrencileri yönetim ve organizasyon bilimi ve ilişkili 

olduğu bilim dalları hakkında bilgi sahibi yapmaktır. Ayrıca 

öğrencilere yönetim ve organizasyon alanında uzmanlık kazandırmak 

amaçlanmaktadır.  

Management and 

Organization in 

Agricultural 

Enterprises 

 

Elective 

The aim of this course is to make students aware of management and 

organizational science and related sciences. It is also aimed to provide 

students with expertise in management and organization. 

106211208 
Tarım İşletmelerinde 

Örgütsel Davranış 
3 0 3 6 Seçmeli 

Bu ders ile örgütsel davranış biliminin bağlantılı olduğu bilim dalları 

hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve insan-örgüt uyumunun nasıl 

sağlandığını açıklamak amaçlanmaktadır.  
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Organizational 

Behavior in 

Agricultural 

Enterprises 

 

Elective 

The aim of this course is to inform students about the branches of 

science in which organizational behavioral science is related and to 

explain how human-organizational harmony is achieved. 

106211209 

Stratejik Yönetim ve 

İşletme Politikası 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Dersin amacı öğrencilerin kendilerine ve işletmelere stratejik açıdan 

bakabilmelerini sağlayabilmektir. Ayrıca Bu anlayışı geliştirirken teori 

ve örnekleri birlikte kullanarak, sistematik davranmayı öğretebilmek 

amaçlanmaktadır.  

Strategic Management 

and Business Policy 

 

Elective 

The aim of the course is to enable students to strategically look at 

themselves and businesses. Also, while developing this understanding, 

it is aimed to teach systematic behavior by using theory and examples 

together.  

106211210 

Modern Yönetim 

Teknikleri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı öğrencilere yönetimde yenilikçi ve farklı bakış açısı 

kazandırmaktır. Ayrıca modern yönetim tekniklerinin neler olduğu ve 

uygulama alanları öğrencilere ayrıntılı şekilde öğretilecektir.  

Modern Management 

Techniques 

 

Elective 

The aim of this course is to give students an innovative and different 

perspective in management. Also, what are the modern management 

techniques and their application areas will be taught to the students in 

detail. 
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II. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

Seçmeli 2 

106212201 

Ekolojik Ekonomi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Doğal kaynak ve çevre ekonomisinin en önemli alanları derinlemesine 

incelenir. Yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynak ekonomisi, kirlilik 

kontrolünün ekonomisi, çevre için fayda maliyet analizinin 

uygulamalarının öğretilmesi amaçlanır. 

Ecological 

Economics 
Elective 

The most important areas of natural resource and environmental 

economics are examined in depth. The aim of this course is to teach 

non-renewable and renewable resource economics, economy of 

pollution control, cost-benefit analysis for environment. 

106212202 

Zaman Serisi 

Ekonometrisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Öğrencilere zaman serisi teorisi için bir temel oluşturmak ve akademik 

çalışma ve araştırmalarında kullanabilecek düzeyde zaman serisi 

tekniklerini öğretmek amaçlanır. Birim kök testi, Eşbütünleşme testi, 

Nedensellik testleri, panel veri analizi, OLS, DOLS, FMOLS, VECM, 

Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller, etki tepki analizi 

gibi bir çok modelin öğretilmesi amaçlanır. 

Time Series 

Econometrics 
Elective 

The course aims to provide the students with a basis for time series 

theory and to teach time series techniques that can be used in academic 

studies and research. Unit root test, cointegration test, causality tests, 

panel data analysis, OLS, DOLS, FMOLS, VECM, autoregressive 

models, lag distributed models, impact response analysis etc are taught. 

106212203 
Makro Ekonomik 

Teori 
3 0 3 6 Seçmeli 

Bu dersin temel amacı makroekonomi teorisine analitik bir bakış açısı 

getirmektir. Ulusal gelir hesaplamaları, tüketim ve tasarruf teorisi, 

yatırım harcamaları, enflasyon, işsizlik, ekonomik konjonktür ve 

ekonomik büyümenin dinamikleri, toplam talep ve toplam arz, para 
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talebi, para ve maliye politikaları, bu dersin kapsamındadır. 

Macroeconomic 

Theory 
Elective 

The main objective of this course is to provide an analytical perspective 

to macroeconomics theory. National income calculations, consumption 

and saving theory, investment expenditures, inflation, unemployment, 

economic conjuncture and dynamics of economic growth, aggregate 

demand and aggregate supply, money demand, monetary and fiscal 

policies are within the scope of this course. 

106212204 

Tarımsal Üretim 

Ekonomisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Ekonomi biliminin temel ögesi olan kıt kaynaklarla üretim olgusu bu 

ders kapsamında ele alınır. En düşük maliyetli üretim ya da en karlı ürün 

bileşimi yaklaşımları ile rasyonel üretimin nasıl yapılacağı belirlenir.  

Agricultural 

Production 

Economics 

Elective 

The phenomenon of production with scarce resources, which is the basic 

element of economics, is covered in this course. It is determined how 

rational production is made with the lowest cost production or the most 

profitable product combination approaches. 

106212211 

Hayvancılık 

Politikaları 
3 0 3 6 

Seçmeli 

Ülke Ekonomisi içerisindeki ağırlığı göreceli olarak azalmasına rağmen, 

Türkiye’de önemini koruyan tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik 

politikaları incelemektir. Türkiye ve Avrupa Birliği’nde uygulanan 

hayvancılık politikalarının karşılıklı olarak analiz etmektir. Bu 

kapsamda, hayvancılık politikalarında geçmişten günümüze hangi 

hedeflerin konduğu, bu amaçlara ulaşmak için hangi araçların 

uygulandığı ve amaçlara ulaşılıp ulaşılamadığı ortaya konacaktır. Hem 

Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de hayvancılık sektörünün üretim ve 

sanayi başta olmak üzere çeşitli yönlerden incelenmesi, uygulanan 

politikaların karşılaştırılması, et ve et ürünleri sektörünün Ortak Tarım 

Politikası, et ve et ürünleri ortak piyasa düzenine uyumunun sağlanması 

için getirilecek önlem, beklenti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması 

dersin hedefleri arasında yer almaktadır. 

Livestock Policies Elective 
Despite the decline in the national economy and the relative weight is to 

examine the importance of protecting policy towards agriculture and 
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livestock sectors in Turkey. Turkey and the livestock policies in the 

European Union is to analyze mutual. In this context, it will be revealed 

which targets have been set in animal husbandry policies from past to 

present, what tools have been applied to achieve these objectives and 

whether the objectives have been achieved. Both the European Union as 

well as examining various aspects, especially in manufacturing and 

industry in the livestock sector in Turkey, comparison of policies, the 

Common Agricultural Policy of meat and meat products sector, meat 

and meat products, measures will be introduced to ensure compliance 

with the common market organization, expectations and Putting out the 

solution suggestions is among the objectives of the course. 

106212212 

Kooperatifçilik 

Yönetimi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin amacı, öğrencilerin kooperatifçilik ilke ve değerlerini 

kavrayarak, tarımsal kooperatiflerin kuruluşunu, yönetimini ve 

denetimini yapabilecek ve elde ettikleri bilgileri yayarak kooperatiflerin 

gelişmesine katkı sağlayabilecek bilgi seviyesine ulaşmalarını 

sağlamaktır. Kooperatifçilikle ilgili temel kavramları tanımasını, 

kooperatifçilik düşünce ve hareketini kavramasını ve genel olarak 

Türkiye'deki kooperatifçilik uygulamalarını kavramasını sağlamaktır. 

Bu dersin sonunda öğrenciler; kooperatiflerin diğer tarımsal 

işletmelerden farklı olan ekonomik davranış özelliklerini anlayarak, bir 

kooperatif işletmenin yönetiminde kullanılan önemli bazı ekonomik 

özellikleri öğrenerek, başarılı bir kooperatif işletme için gerekli unsurları 

kullanabilme becerisi kazanacaklardır. Ayrıca tarımda örgütlenmenin 

gereğine inanarak, çiftçilerin kooperatifler altında örgütlenmelerini 

sağlayacak bilgi birikimine sahip olacaklardır. 

Cooperatives 

Management 
Elective 

The aim of this course is to provide students with an understanding of 

the principles and values of cooperatives and to reach the level of 

knowledge that can contribute to the development of cooperatives by 

conducting the establishment, management and supervision of 
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agricultural cooperatives and by disseminating the information they 

obtain. The recognition of the basic concepts related to cooperatives, 

cooperative thinking and action of the clutch and the clutch is to ensure 

that the overall cooperative practices in Turkey. 

At the end of this course, students; By understanding the economic 

behavior characteristics of cooperatives that are different from other 

agricultural enterprises, by learning some important economic properties 

used in the management of a cooperative enterprise, they will gain the 

ability to use the necessary elements for a successful cooperative 

enterprise. In addition, believing the necessity of organizing in 

agriculture, they will have the knowledge to enable farmers to organize 

under cooperatives. 

106212213 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

İKY elemanların işe alınmalarından, performans yönetimine, örgütsel 

gelişmeye ve motivasyona kadar farklı konularla ilgilidir. Bu ders tarım, 

hizmet, sanayi gibi farklı sektörlerde ve kamu, özel, sivil toplum gibi 

farklı kurumlarda çalışan ve/veya çalışacak olanlar için planlanmıştır. 

Human Resources 

Management 
Elective 

HRM deals with issues ranging from hiring staff to performance 

management, organizational development, and motivation. This course 

is designed for those who work and / or will work in different sectors 

such as agriculture, services, industry and different institutions such as 

public, private and civil society. 

106212214 

Özel Tarımsal 

Yayım 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Tarımsal Yayım bilim dalının ortaya koyduğu bilgi birikimini 

kullanarak kırsal alanı tanıma ve üretici davranışlarını anlamalarını 

sağlamak ve uygun yayım yöntemleri kullanma becerisi kazandırarak, 

yayımcı/tarım danışmanlığı formasyonu kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Special Agricultural 

Extension 
Elective 

The aim of the course is to provide the extension / agricultural advisor 

formation by using the knowledge of the field of Agricultural Extension, 

to gain the ability to recognize the rural area and to understand the 
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producer behaviors and to use appropriate extension methods. 

106212215 

Kırsal Alanda Kadın 

Girişimciliği 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin içeriği Türkiye’de kırsal alanda kadın ve toplumsal cinsiyet 

konularına istatistiksel bir bakış sunmak, kadın girişimciliğinin mevcut 

durumu ve sorunlarını incelemek, bu konuda yasal mevzuatı incelemek, 

uluslararası alanda kadın girişimciliği konusunda örnekleri 

değerlendirmek ve kırsal alanda ve tarım sektöründe kadın 

girişimciliğinin geliştirilmesi için yapılması gerekenler üzerinde 

tartışmalardan oluşmaktadır.  

Women 

Entrepreneurship in 

Rural Area 

Elective 

This course is to provide a statistical overview of rural women and 

gender issues in Turkey, examine the women's entrepreneurship the 

current situation and problems, examine the legislation in this regard, 

evaluate the examples of women's entrepreneurship in the international 

arena and debate over what to do for the development of women 

entrepreneurship in rural areas and agriculture sector. 

106212216 

Tarımsal İşletmecilik 

ve Planlama 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Öğrencilere, işletmelerde karar verme sürecinde etkili olan işletmecilik 

kavramları, işletmenin veya faaliyet dallarının başarısını ölçebilecek ve 

değerlendirebilecek bilgi ve beceriler ile planlama yöntemleri ve model 

kurma konusundaki temel bilgileri öğretmek ve bu bilgileri 

uygulayabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.  

Agricultural 

Management and 

Planning 

Elective 

Business concepts that influence the decision-making process in 

business, company, or to measure the success of the operations branch, 

and evaluates could knowledge and teach basic information about 

setting up planning methods and models with skills and is intended to 

provide to use this information 

106212217 
Tarıma Dayalı 

Sanayi İşletmeciliği 
3 0 3 6 Seçmeli 

Bu dersin içeriği tarıma dayalı sanayi işletmeciliği konusunda temel 

kavramlar ve tarım-sanayi etkileşimi, tarıma dayalı sanayi işletmeleri 

kavramı ve uluslararası alanda tarıma dayalı sanayinin gelişiminin 
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irdelenmesi, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin işleyişi, yönetim ve 

yönetimin fonksiyonları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, Türkiye’deki 

tarıma dayalı sanayinin sektörel analizi konularından oluşmaktadır. 

Agricultural 

Industrial 

Management 

Elective 

This course consist of  basic concepts on agro-industry,  interaction 

between agriculture and industry, the concept of agro-industrial 

enterprises and evaluate the development of the agricultural industry in 

the international arena, the functioning of agro-industrial enterprises, 

administration and management functions, production functions, 

marketing functions, and sectoral analysis of agriculture-based industry 

in Turkey. 

106212205 

İnovasyon 

Ekonomisi ve Tarım 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Bu dersin temel amacı öğrencilere inovasyon ekonomisindeki yeni 

araştırmaları tanıtmak ve teknolojik değişimler ile birlikte ortaya çıkan 

soruların cevaplandırılmasını sağlamaktır. Teknolojik değişim ve yenilik 

ile ilgili teorik, ampirik ve kamu politikası konuları tarım çerçevesinde 

incelenecektir. Tarımsal büyüme üzerinde araştırma ve geliştirme, fikri 

mülkiyet hakları ve patent, internet ekonomisi ve teknolojik değişimin 

çok önemli makroekonomik etkileri vardır. Bu dersin temel amacı ve 

önemi bu etkileri analiz edilmesini sağlayacak genel teorik çerçeveyi 

öğrenmektir. 

Innovation Economy 

and Agriculture 
Elective 

The main objective of this course is to introduce students to new 

researches in the economics of innovation and to answer the questions 

that arise with technological changes. Theoretical, empirical and public 

policy issues related to technological change and innovation will be 

examined within the framework of agriculture. Research and 

development, intellectual property rights and patents, the internet 

economy and technological change have very important macroeconomic 

effects on agricultural growth. The main aim and importance of this 
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course is to learn the general theoretical framework to analyze these 

effects. 

106212206 

Kırsal Kalkınma ve 

Sermaye İlişkisi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Sermaye, üretime pozitif katkısı olan her türlü maddi ve maddi olmayan 

iktisadi değerler olarak kabul edilmektedir. Günümüzde sermaye türleri 

olarak fiziki sermaye, beşeri sermaye, sosyal sermaye, kültürel sermaye, 

bilgi sermayesi, entelektüel sermaye, örgütsel sermaye gibi 

kavramlardan bahsedilmekte ise de, tartışmalar temelde fiziki sermaye 

(physical capital), beşeri sermaye (human capital) ve sosyal sermaye 

(social capital) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu dersin amacı; kalkınma 

sürecinde sosyal, beşeri, fiziki ve finansal sermaye ile kalkınma arasında 

ilişkinin kuramsal çerçevesinin öğrenciler tarafından öğrenilmesini 

sağlamaktır. Böylece kalkınmada sermayenin rolü ve önemi üzerinde 

öğrencilerin analiz etme yeteneği geliştirilmiş olunacaktır.  

Rural Development 

and Capital 

Relations 

Elective 

Capital is accepted as any material and intangible economic values that 

have a positive contribution to production. Today, while the concepts of 

physical capital, human capital, social capital, cultural capital, 

information capital, intellectual capital, organizational capital are 

mentioned as capital types, the discussions are mainly physical capital 

(physical capital), human capital (human capital) and social capital 

(social capital). The aim of this course is to provide the students to learn 

the theoretical framework of the relationship between social, human, 

physical and financial capital and development in development process. 

Thus, students' ability to analyze the role and importance of capital in 

development will be improved. 

106212207 
İklim Değişikliği 

Ekonomisi 
3 0 3 6 Seçmeli 

Günümüzde insanoğlunun karşı karşıya kaldığı risklerin en 

önemlilerinden biri iklim değişikliğidir. Tarım çerçevesinde 

düşünüldüğünde iklim değişimi hem gıda güvencesini hem de gıda 

güvenliğini de tehdit etmektedir. Tarım hem iklim değişiminin 
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kaynakları içerisinde hem de etkilenen sektörler içerisindedir. Bu dersin 

amacı, öğrencilerin günümüzde küresel bir sorun haline gelen ve ilerisi 

içinde daha büyük sorunlar oluşturacağı düşünülen iklim değişikliği 

konusundaki ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları, 

eylemleri, alınan önlemleri ve girişimleri öğrenmesini sağlamak ve 

ileriye yönelik politika geliştirmek için gerekli bilgi donanımını 

kazandırmaktır. 

Climate Change 

Economy 
Elective 

Today, one of the most important risks facing human beings is climate 

change. Considering agriculture, climate change threatens both food 

security and food safety. Agriculture is both within the sources of 

climate change and within the affected sectors. The aim of this course is 

to provide the students with the necessary knowledge and skills to 

develop policies for the future at national and international level on 

climate change, which has become a global problem and which is 

expected to create greater problems in the future. 

106212208 

Tarım İşletmelerinde 

Davranış Bilimleri 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Davranış Bilimleri dersinin amacı insan davranışının psikolojik ve 

sosyolojik yönleri, küçük gruplarda bireylerarası etkileşimler ve bu 

özelliklerin iş yaşamına etkileri gibi konuları incelenmektir. 

Behavioral Sciences 

in Agricultural 

Enterprises 

Elective 

The aim of this course is to examine the psychological and sociological 

aspects of human behavior, interpersonal interactions in small groups and 

their effects on business life. 

106212209 

Çevreye Duyarlı 

Yönetim ve 

İşletmecilik 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Çevreye duyarlı işletme yönetimi ve işletmecilik konusunda bilgi vermek, 

bilinç oluşturmak ve işletmelerde bu konuda değişimin başlamasına 

katkıda bulunmak.  

Environmentally 

Friendly 

Management and 

Management 

Elective 

To provide information about environmentally sensitive business 

management and business management, to create awareness and to 

contribute to the start of change in this issue. 
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106212210 

Tedarik Zinciri 

Yönetimi 

3 0 3 6 

Seçmeli 

Günümüzün değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en etkin ve verimli bir 

şekilde karşılanabilmesi, tedarik, üretim ve dağıtım sistemlerinde yapısal 

değişiklere gidilmesini gerektirmiştir. Etkin bir Tedarik Zinciri Yönetimi 

Sistemi kurmak, kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, verimliliği 

artırmak, maliyetleri azaltmak, planlı, hızlı ve esnek bir tedarik, üretim ve 

dağıtımı gerçekleştirmek lojistik yöneticilerinin başlıca hedefleri 

arasındadır. Bu doğrultuda Tedarik Zinciri Yönetimi dersinin amacı, yeni 

birer işletmecilik disiplini olarak gelişen lojistik ve tedarik zinciri 

kavramlarını, önemini ve bunlara ait temel sorun/karar alanlarını ele 

almak ve incelemektir. Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili karar 

problemlerinin ve çözüm yöntemlerinin incelendiği bu derste, satınalma 

ve tedarik zinciri yönetimi alanında derinlemesine bilgi sahibi 

olmak, satınalma, planlama, lojistik ve tedarik zinciri yapısınının 

kavranmasını sağlamaktır. 

Supply chain 

management 
Elective 

To meet the changing and developing customer demands in the most 

effective and efficient way; It required structural changes in supply, 

production and distribution systems. Establishing an effective Supply 

Chain Management System, using the resources in the most effective 

way, increasing efficiency, reducing costs, realizing a planned, fast and 

flexible supply, production and distribution are among the main 

objectives of logistics managers. Accordingly, the purpose of the Supply 

Chain Management course is to consider and examine the concepts of 

logistics and supply chain, their importance and their main problem / 

decision areas, which are developing as a new business discipline. In this 

course, where decision problems and solution methods related to supply 

chain management are examined, it is to have in-depth knowledge in the 

field of purchasing and supply chain management, and to comprehend the 

structure of purchasing, planning, logistics and supply chain. 
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III. YARIYIL 

DERS 

KODU 
DERS ADI T U K AKTS 

ZORUNLU/ 

SEÇMELİ 
DERS İÇERİĞİ 

106221101 

Dönem Projesi 

0 1 0 30 

Zorunlu 

Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü 

için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik 

kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır. 

Graduate Project Compulsory 

Student has received scientific employee access to information to solve a 

specific problem, is to provide information to make a proper study of the 

ethical guidelines for the evaluation and interpretation. 

 


