
 

 

 

 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

 

Programın Tanıtımı 

Tarım Ekonomisi alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmek bölümün temel amacıdır. 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, ekonomi biliminin temel prensiplerini kullanarak tarımsal 

problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım sektöründeki sorunların çözümünde çok 

yönlü metodolojileri benimser.  Bu kapsamda, tarım ve iktisat politikaları, tarım ve çevre 

ilişkileri, tarım ve üretim sistemleri, yeniliklerin yayımlanması ve benimsenmesi, tarımsal 

istatistikler, maliyet analizleri, tarım politikaları, tarımsal mevzuatlar, tarımsal pazarlama, 

işletme analizleri, kırsal kalkınma, kırsal sosyoloji, tarımda elde edilecek gelir düzeyinin 

arttırılması, etkin kaynak kullanımı, verimli üretim süreçlerinin çalıştırılması, tarımda 

dijitalleşmenin sağlanması, en düşük maliyetli üretim ve en karlı ürün bileşiminin yakalanması, 

katma değerli ürün eldesi, pazarlama olanaklarının arttırılması, yatırım projelerinin izleme-

değerlendirme gibi birçok konuda uzmanlaşmış elaman yetiştirmektedir. 

Nüfusunun yaklaşık %27' inin tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan Türkiye' de, 

yukarıda ifade edilen ve uzmanlaşmış eleman ihtiyacının giderilmesi konularının üzerinde 

hassasiyetle çalışılması gerekmektedir. Bu konular, Tarım Ekonomistlerinin uğraşı alanları 

içerisindedir. Gerek özel sektörde, gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse akademi 

içerisinde politika oluşturma süreçlerinde önemli görevler üstlenen tarım ekonomistlerinin 

lisansüstü süreçleriyle  ihtisas sahibi olması ve yukarıda ifade edilen konularda katkılar 

sağlaması amaçlanmaktadır.  Türkiye geneli' nde Lisans öğrencisi bakımından %100 doluluk 

oranına sahip bölümünün, lisansüstü eğitim süreçlerinde de tercih edilen ve teveccüh gösterilen 

önemli bir bilim alanı olacağı kuşkusuzdur. 

Bilindiği üzere, üniversitelerin araştırma yapmak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak 

ve öğrenci yetiştirerek (lisans/lisansüstü) insan kaynağı oluşturma gibi temel misyonları 

bulunmaktadır. Bu süreçlerin etkin bir ögesi olmayı amaç edinen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

YÖK tarafından tarım ve jeotermal alanlarında pilot proje üniversitesi seçilmiştir. Tarım 

Ekonomisi Anabilim Dalı’ da bu sürece bilimsel anlamda katkı sağlamaktadır. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 



 

 

Lisans eğitimi yönüyle Ziraat Fakültesi bölümleri arasında en çok tercih edilen ve %100 

doluluk oranıyla eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren Tarım Ekonomisi bölümüne olan 

yönelimin yüksek lisans eğitiminde de devam edeceği öngörülmektedir. TR71 bölgesi içerisinde 

Tarım Ekonomisi Bölümü olarak ilk ve tek Tarım Ekonomisi Bölümü olarak yer almaktadır. Ek 

olarak, üniversitemizin pilot üniversite olması yönüyle de, pilot üniversiteler içerisinde yer alan 

tek Tarım Ekonomisi bölümüdür. Bu durum, hem bölgeye hem de ülke geneli için önemli 

kazanımlar sağlayacaktır. 

Üniversitemizin kırsal kalkınma alanında KOP bölgesinde olması ve ÜNİKOP üyesi olması önemli 

bir kazanımdır. Tarım Ekonomisi bölümünün bu organizasyonlara önemli girişimleri ve katkıları 

bulunmakta olup, proje tabanlı çalışmalarda yer alacak insan kaynağının oluşturulmasında etkin 

rol alabilecektir.   

Bölge nüfusunun yaklaşık %50’ den fazlasının tarım ve ilgili alanlarda çalışmaktadır. 

Bölgede tarım sektörü hızla gelişmektedir. Ancak, uzman dokunuşlara ihtiyacı olduğu gerçeği 

her platformda gündeme getirilmektedir. Bölgenin ihtiyacı olan Tarım Ekonomisti uzmanların 

yetiştirilmesiyle, ekonomik anlamda üretim boyutunu organize edecek girişimcilerin, Tarımsal 

Sanayinin, Tarımsal Örgütlenmenin, Kırsal Kalkınmanın, Tarımsal Danışmanlık Sisteminin, 

Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin, Yerel, Ulusal ve Uluslararası Projelerin yaygınlaştırılması gibi 

bir çok alanda önemli katkılarının olacağı ifade edilebilir. 

Öte yandan, ülke genelinde tarım sektörüyle doğrudan yada dolaylı olarak bağıntı 

içerisinde olan gerek kamuda gerek se özel sektörde Tarım Ekonomistlerinin önemli misyonlar 

üstlendiği ve özellikle bakanlıklar bünyesinde uzman/yönetici/yürütücü gibi birçok pozisyonda 

tercih edildiği aşikardır.  

Bölümün hali hazırda bulunan öğrencilerine ek olarak, alacağı lisansüstü öğrencilerini 

de Erasmus+ programı ile gönderebilecek olanaklarının bulunmasıyla ülkenin, uluslararası 

öğrenci değişimiyle gelen ve giden öğrenci sayısına katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle, gerek 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, gerekse özelde Tarım Ekonomisi Bölümünün ikili işbirliği 

çerçevesinde uluslararası arenada yer alan üniversitelerle işbirliği protokolü bulunmaktadır. 

Ayrıca; 

-                     Tarım ekonomistleri, gerek ulusal bazda gerekse bölgesel bazda tarımsal politika 

ve tarımsal işletmecilik ana eksenlerinde var olan sorunların çözümünde belirleyici 

ve çözümleyici rol alırlar. 

-                     Tarım Ekonomisi ders içerikleri Bologna sürecine uygun olarak hazırlanarak, 

uluslararası eğitim interaksiyonuna tam intibak sağlar. Böylelikle, öğrenci değişim 

programlarına uygun bir yapı ortaya koyar. 



 

 

-                       

-                     Dersler öğrenci katılımlarıyla yürütülerek mezunların iş hayatına daha entegre ve 

özgüveni yerinde uzmanlar olabilmesine olanak sağlar.  

-                     Tarım Ekonomisi mezunları AR-GE çalışması yapabilen, araştırma sonuçlarını analiz 

kabiliyetine sahip, analitik düşünen, üretken ve çözüm odaklı uzmanlar olarak 

mezun olur. 

-                     Ulusal ve Uluslararası projelerin hazırlanmasında öğrencilerin yüksek lisans süresi 

boyunca alacakları eğitim neticesinde proje eksenli temellerinin oluşturulması 

sağlanır. 

-                     Mikro düzeyde, bölgesel ve yöresel çalışmalara dahil olarak sahip oldukları bilgi ve 

kazanımları paylaşarak yerel kalkınmada etkin rol oynarlar. 

Ayrıca Dünyanın ve Ülkemizin karşılaştığı KOVID-19 gibi olağan üstü olaylar bu 

programın uzaktan eğitim ile yürütülmesi zorunluluğunu ortaya koymuştur. Zira Kırşehir Ahi 

Evran Üniversitesi KOVİD-19 pandemi sırasında dinamik bir süreç yönetimi sergilemiştir. 

Üniversitemiz olağanüstü zamanlarda lisans ve lisansüstü eğitimde kriz yönetme konusunda 

hızlı ve profesyonel bir anlayışla gerekli hazırlıkları yapmıştır. Krizin ortaya çıktığı ilk günden 

itibaren sürecin yönetiminde profesyonel oluşumlardan yararlanma kararı vermiştir. Bu 

kapsamda ilk iş olarak Senato tarafından Üniversite AYDEP Koordinatörlüğü kurulmuştur. 

Uzaktan Eğitime tam anlamıyla uygun olan mevcut Üniversitemiz aydep.ahievran.edu.tr portalı 

ile KOVİD-19 pandemi sürecinde başarı ile Tarım Ekonomisi anabilim dalında lisans derslerini 

işlenmiştir 

 


