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Sevgili Öğrencilerimiz;
Hayatı
gerçek
anlamda
şekillendireceğiniz Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesine HOŞGELDİNİZ….
Fakültemiz güçlü ve deneyimli öğretim
üyesi kadrosu ile araştırma, eğitim ve
sosyal aktivite konularında ülkemizin önde
gelen ve örnek Fakültelerinden birisidir.
Üniversite hayatı siz gençler için sadece
eğitim değil aynı zamanda evrensel bir öğrenim sürecidir. Bu süreç
hızla akıp gittiği için her anının çok iyi değerlendirilmesi gerekir.
Sizi geleceğe bağlayan en önemli unsur geçmişte elde ettiğiniz
kazanımlarınızdır. Bunun bilinciyle tüm çabamız sizin hep daha ileri
gidebilmeniz ve her zaman mükemmele ulaşabilmenizdir. Hedefimiz
iş yaşamına geçtiğinizde bilgi, birikim ve sosyal açılardan üst
düzeylere çıkmanızı sağlarken konusunda uzman girişimci,
sorgulayan ve aydın bireyler haline gelmenizdir.
Değerli Öğrencilerimiz, üniversite yaşantınız süresince
karşılaşacağınız herhangi bir sorunda benim ve yardımcılarımın
kapısının sizlere her zaman açık olacağını bilmenizi isterim.
Temel hedefimiz sahip olduğumuz her türlü bilgi ve birikimi sizlere
aktararak donanımlı bir şekilde mezun olmanız ve sürekli
hatırlayacağınız bir üniversite hayatı geçirmenizi sağlamaktır. Hepinizin
sağlıklı ve başarılı bir üniversite hayatı geçirmesini dilerim.
Prof. Dr. F. Akın OLGUN
DEKAN

akin.olgun@ege.edu.tr
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARİHÇE ve AMAÇ
• 1955 : Kuruluş
• 1955 - 1969  Bornova Tarım Okulu’nda
• 1969dan itibaren  Bugünkü Bina ve Tesislerinde
Ziraat Fakültesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde 20 Mayıs 1955
tarihinde kabul edilen ve 27 Mayıs
1955 tarihli ve 11940 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6595 sayılı
kanunla kurulan Ege Üniversitesi’nin
ilk iki fakültesinden birisidir.
Bornova Tarım Okulu’nun binasında
5 Kasım 1955 tarihinde öğretime
başlayan Ziraat Fakültesi, 1969
yılında bugünkü kendi bina ve
tesislerine taşınmıştır.
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Ege Üniversitesi Senatosu’nun 20 Mayıs 1958 tarihindeki
oturumunda alınan 3 nolu karar ile Ziraat Fakültesi’nde 17 adet
kürsü kurulmuştur. Daha sonra, 1750 sayılı kanunun
37.maddesine uygun olarak kürsüden bölüm sistemine geçilmiş ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun gereği olarak hazırlanıp
18 Şubat 1982 tarihinde yürürlüğe giren Akademik Teşkilat
Yönetmeliği uyarınca anabilim dallarından oluşan bugünkü yapı
ortaya çıkmıştır.
Günümüzde bünyesinde 10 adet bölüm (Bahçe Bitkileri, Bitki
Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi,
Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri,
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni) bulunduran Ziraat
Fakültesi; ülke ve bölge tarımını modernleştirmek, sorunlara
bilimsel yaklaşımlarla çözümler getirmek, teorik ve pratik
bilgilerle donanımlı Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları
yetiştirmek, tarımın her dalında araştırma, teknoloji ve hizmet
üretmek, yayımını gerçekleştirmek gibi görevleri yerine getirmeyi
hedef almıştır.
Bu çerçevede; tarımın tüm dallarına yönelik yüksek düzeyde
eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve hizmet faaliyetlerinde
bulunmaktadır. Fakültenin çalışma alanlarını toprak, su, bitkisel
ve hayvansal kaynakların korunması ve ıslahı ile bunların
ekonomik şekilde kullanımından, peyzaj mimarlığı çalışmaları ve
tarımsal üretimin değişik ekolojilerde gerçekleştirilmesine kadar
uzanan geniş bir yelpaze oluşturmaktadır.
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YERLEŞİM YERİ, ARAZİ ve BİNA VARLIĞI
Ziraat Fakültesi İzmir il merkezine yaklaşık olarak 10 km
uzaklıktaki Ege Üniversitesi kampüsünde toplam 467 dekarlık bir
alan üzerinde bulunmaktadır.
Kampüsteki 4 ana binasının (A, B ve C Blokları) üçünde
bölümler ve birisinde ise (Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ Bloku)
öğrenci derslikleri yer almaktadır. A, B ve C Bloklarda 3 adet
büyük toplantı salonu, 13 adet küçük toplantı salonu, 30 adet
derslik ve 67 adet laboratuvar mevcuttur. D Blokta ise 13 adet
derslik, 1 adet okuma salonu, 1 adet amfi ve 5 adet bilgisayar
laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca; Tarım Makinaları Müzesi,
Böcek Müzesi, Süt Ürünleri Pilot Tesisi, Tarım Ürünleri İşletmesi
(Konserve-şarap), kümesler, hayvan barınakları, bahçeler, seralar,
tarım arazileri vb. fakültenin diğer bina, tesis ve arazi varlığını
teşkil etmektedir.
Ziraat Fakültesi’nin ayrıca; Menemen İlçesi’nin Ulukent ve
Seyrek köylerinde 4200 dekarlık bir çiftliği ve Mordoğan
İlçesi’nde 380 dekarlık bir üretme istasyonu bulunmaktadır. Adı
geçen çiftlik ve istasyonda bölge tarımına yönelik teknoloji
geliştirici araştırma ve uygulamalar ile tohumluk-damızlıkhammadde için üretimler yapılmakta ve öğrencilerin pratik olarak
mesleki becerilerini geliştirmeleri için elverişli ortamlar
sağlanmaktadır. Menemen’deki çiftlikte ayrıca süt ürünleri,
tarhana ve yaprak gübresi üretimi yapılan tesisler de mevcuttur.
Mordoğan’daki istasyonda ise asma koleksiyon parselleri ile
zeytin ve meyve plantasyonları bulunmakta, ağırlıklı olarak
nergis, sümbül ve enginar üretimi yapılmaktadır.
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A Blok
•
•
•
•

Tarım Makinaları Bölümü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü
Bitki Koruma Bölümü
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B Blok
•
•
•
•
•
•

Dekanlık
İdari Birimler
Bahçe Bitkileri Bölümü
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü
EGE-AGROLAB-Merkez Laboratuvarı
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C Blok
•
•
•
•

Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Tarım Ekonomisi Bölümü
Zootekni Bölümü
Süt Teknolojisi Bölümü
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D Blok
•
•
•
•
•

Dershaneler
Bilgi İşlem Merkezi
Feyzi Önder Konferans Salonu
Öğrenci Kulüp Odaları
Öğrenci İşleri Bürosu
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PERSONEL VARLIĞI
Araştırma, eğitim, yayım ve hizmet faaliyetleri yapan Ziraat
Fakültesi’nde Temmuz 2013 tarihi itibarıyla 101 Profesör, 38
Doçent, 11 Yardımcı Doçent, 65 Araştırma Görevlisi (33 adet
daimi, 20 adet tahsisli, 12 adet 35.madde) görev yapmaktadır.
Ayrıca, Dekanlık birimleri ile bölümlerde 11 Uzman ve 15
Mühendis çalışmaktadır. Fakültede ayrıca 144 idari personel, 1
sözleşmeli personel (657/4B), 14 adet daimi işçi ve 4 adet geçici
işçi bulunmaktadır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM
Fakültemizde eğitim-öğretim yarıyıl (sömestre) sisteminde
uygulanmaktadır ve süresi 4 yıldır. Yabancı dil hazırlık sınıfı
isteğe bağlı olup, hazırlık sınıfında okumayan öğrenciler 1. sınıfta
her iki dönem yabancı dil dersi görmek zorundadır.
Fakültemizde 10 farklı Lisans Programı’nda;
- Bahçe ve tarla bitkileri üretimi ve ıslahı, hastalıklar-zararlılaryabancı otlar, süt ve süt ürünleri teknolojisi, sulama, drenaj,
toprak ve su muhafazası, toprak-su-bitki ilişkileri, bitki besleme
ve gübreleme, tarım ekonomisi, tarımsal politikalar, tarımsal
yayım, tarım alet ve makinaları, hayvansal üretim ve ıslah vb.
konularda teorik, teknik ve pratik bilgiler kazanmış Ziraat
Mühendislerinin,
- Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını bağlantılı olarak ele
alan, biyolojik temele dayalı arazi kullanımı ve planlama
düşüncesi içinde ekonomik ve estetik ortamlar yaratan, doğakültür ve ekonomik çevreye ilişkin verileri analiz edebilen, yapısal
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ve bitkisel anlamda düzenleme, yenileme ve bakım hizmetleri
verebilecek Peyzaj Mimarlarının yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Fakültemiz eğitim planları, bölüm programlarına uygun
Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKST) göre düzenlenmiştir.
Öğrencilerimiz mezun olabilmeleri için eğitim programlarından
toplam 240 AKTS ders almak zorundadır. Bölüm eğitim
planlarındaki derslerin % 25’i seçmeli, %60’ı uygulamalıdır.
Farklı bölüm programlarında yan dal ve çift anadal yapma olanağı
da bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz eğitimleri sırasında
zorundadır. Stajlarının 10 işgününü
Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 35
programlarının uygun gördüğü özel
kuruluşlarında yaparlar.

45 işgünü staj yapmak
Fakültemizin Menemen
işgününü de kendi eğitim
veya kamu kurum ve

Kuruluşundan bu yana 16.000’e yakın mezun veren
Fakültemizde, şu anda 2000’nin üzerinde lisans öğrencisi eğitimöğretim görmektedir. Fakültemizdeki eğitim-öğretim sisteminde
bağıl not değerlendirmesi geçerlidir.
Fakültemizdeki tüm bölümlerde ayrıca Fen Bilimleri
Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve
doktora eğitimi de verilmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK AKTİVİTELER
Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimize Yönelik Oryantasyon
Toplantıları
Her yıl eğitim döneminin ilk ayında gerçekleştirilen
''ORYANTASYON TOPLANTISI'' ile Fakültemize yeni gelen
öğrencilerimizle tanışılmakta, Üniversitemiz ve Fakültemiz
12
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olanakları, eğitim-öğretim yönetmeliğimiz hakkında bilgilendirme
yapılmaktadır.
Öğrenci Toplulukları:
Spor Etkinlikleri ile İlgili Çalışma Grubu;
Fakültemizde basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi ve yüzme
takımları bulunmakta ve öğrencilerimizin boş zamanlarında
sportif faaliyetlere olan ilgilerinin arttırılması yönünde çalışmalar
sürdürülmektedir.
Fakültemiz öğrencilerinin Fakültemizi temsilen katılmış
oldukları müsabakalarda elde ettikleri sonuçlarda; Fakülte ve
Yüksek Okullar bayanlar basketbol birinci liginde “İKİNCİ”,
Fakülte ve Yüksek Okullar Erkekler voleybol birinci liginde
“İKİNCİ”, Fakülte ve Yüksek Okullar bayanlar voleybol birinci
liginde “DÖRDÜNCÜ”, Fakülte ve Yüksek Okullar erkekler
basketbol ikinci liginde “BİRİNCİ”, Fakülte ve Yüksek Okullar
futbol müsabakaları ikinci liginde “BİRİNCİ”, Fakülte ve Yüksek
Okullar bayanlar yüzme müsabakalarında “ÜÇÜNCÜ” olarak
Fakültemizi onurlandırmışlardır.
Sosyal Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu (SKEÇ) ;
E.Ü. Ziraat Fakültesi bünyesindeki SKEÇ; öğrencilerin ders
dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla
kurulmuş bir öğrenci topluluğudur. SKEÇ; sosyal, sanatsal ve
kültürel etkinliklerini "Tiyatro", "Halk Oyunları", "Türk
Sanat Müziği", "Türk Halk Müziği", "Şiir", "Sinema",
"Gezi-Konferans" ve "Fotoğrafçılık" gibi çeşitli topluluklar
altında gerçekleştirir. Topluluklar, Fakülte ve Üniversite
bünyesinde düzenlenen şenliklerde gösterilere katılır. Ayrıca
konferans, söyleşi, panel, müzik ve şiir dinletileri, film gösterimi,
sergi, eğitim amaçlı kurslar, kültürel amaçlı günübirlik veya daha
13
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uzun süreli geziler düzenler. Sanatsal yetenekleri olanların
kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur ve ürünlerini
sergilemelerini sağlar. Sosyal Sorumluluk projeleri yürütür.
Tarım Topluluğu;
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Tarım
Topluluğu; Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her
alanda ve özellikle ziraat bilimi alanında ilgi ve fikirleri etrafında
kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri
amacıyla gerçekleştirecekleri bilimsel, düşünsel ve kültürel
bağlamdaki faaliyetlerini sunmak için bir çatı oluşturmak ve alt
yapı çalışmalarına destek vermeyi amaç edinmektedir.
Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin, tarımsal
faaliyetleri bilimsel açıdan değerlendirmeyi; kongre, konferans,
panel, söyleşi, öğrenci çalıştayı, öğrenci kurultayı, sergi v.b.
çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikleri fakülte ve üniversite
bünyesinde düzenleyerek, topluluk üyelerinin ortak bir ruha sahip
olmalarını sağlar. Aynı zamanda topluluk; takım çalışması,
sorumluluk alma, araştırma, deneme, sunu yapma becerisi gibi
çeşitli kişisel, bilimsel ve düşünsel özelliklerini geliştirebilecekleri
bir ortam oluşturur. Topluluk üyelerinin gerek topluluk içi gerekse
iş dünyası ile ortak gerçekleştirecekleri faaliyetlerde, gelecekte
yer alacakları iş hayatı hakkında tecrübe ve fikir edinme olanağı
sağlar.
Projeler:
Dekanlığımız tarafından yürütülen projelerde; başarılı, aktif ve
takım çalışmasına uygun öğrencilerimizi projeye dahil ederek
onların bilgi birikimlerinin artmasına ve proje hazırlama ve
uygulama konularında tecrübe sahibi olmalarına fırsat
verilmektedir. Bu kapsamda 2010-2011 yılında iki İZKA (İzmir
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Kalkınma Ajansı) destekli, bir UNDP- Hayata Artı Gençlik
Projesi yürütülmüştür.

ARAŞTIRMA ve YAYIN
Fakültemizdeki öğretim elemanlarının ve lisans yada lisansüstü
düzeyindeki öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmak, bilime
yenilik getirmek ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak için
bölümlerde ve birimlerde çok sayıda araştırma yapılmaktadır.
Fakültemizde tarımın değişik alanlarında Tarım ve Köyişleri,
Çevre ve Orman Bakanlıkları ve ilgili kuruluşları, Devlet
Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK, EBİLTEM (E.Ü.Bilim ve
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) vb. kuruluşların
yanında Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve özel sektörün destek
ve katkıları ile proje çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca kendi
kaynakları ile desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) de
yürütülmektedir.
Araştırma bulgularını paylaşmak ve değerlendirmek, sorunlara
çözüm yolu arayabilmek, yeni projeler üretme ve bilgi alışveriş
ortamı yaratmak, araştırıcıların bir araya gelmelerini sağlamak
üzere yapılan ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantılara
(kongre, sempozyum, çalıştay, kurs vb.) Fakültemiz her yıl ev
sahipliği yapmaktadır.
Fakültemizdeki öğretim elemanları, yürütülen araştırmaların
sonuçlarını bilim dünyasına yansıtmak üzere kitaplar, makaleler,
bildiriler yayınlamakta ve sunumlar yapmaktadır. Buna ek olarak;
öğretim aracı niteliğinde öğrencilere, topluma ve üreticilere
yönelik olarak hazırlanan ders ve uygulama kitapları, yardımcı
ders kitabı, ders notu, bülten, broşür, rapor vb. şeklinde yapılan
yayınlar da mevcuttur. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre
içinde bu yayınların toplamı 10.000’e ulaşmıştır.
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ÜRETİM ve HİZMETLER
Ziraat Fakültesi eğitim-öğretim, araştırma ve yayın
faaliyetlerinin dışında, sahip olduğu alanlar ve tesislerde bitkisel
ve hayvansal üretim yapmakta, değişik işlenmiş ürünler üretmekte
ve elde edilen ürünleri mevcut satış yerleri aracılığıyla tüketicinin
kullanımına sunmaktadır. Bu ürünler arasında sebze, meyve,
çiçek, salça, reçel, tarhana, bal, bazı süt ürünleri (yoğurt, peynir,
tereyağı, kefir gibi) vb. yer almaktadır. Bu ürünlerde organik
üretime geçilmeye başlanmıştır. Ziraat Fakültesi’nin üreticiye
yönelik hizmetleri içinde değişik yollardan bilgi aktarımı yanında
damızlık hayvan, kaliteli tohum, fide, fidan ve yaprak gübresi
sağlamak gibi hizmetler de bulunmaktadır.
Fakülte birimlerinin diğer hizmetleri arasında peyzaj
projelerinin yapılması, tanı ve teşhis yapılması, tarımsal ilaç
firmaları için ruhsata esas ilaç denemelerinin gerçekleştirilmesi,
tarım makinalarının test edilmesi, toprak-su-gübre-yem analizleri
ve öneriler yapılması, meslek içi eğitim kursu ve seminerler
düzenlenmesi yer almaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Ziraat Fakültesi dünyanın değişik yerlerindeki çok sayıda
saygın üniversite, fakülte, enstitü ve araştırma merkezi ile yakın
akademik işbirliği içindedir. Bugüne kadar uluslararası düzeyde
yapılmış 30’un üzerinde işbirliği anlaşması vardır ve bunlara her
yıl yenilerinin eklenmesine devam edilmektedir. Akademik
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ortak projeler yapılmakta,
karşılıklı
öğretim
elemanı
ile
öğrenci
değişimleri
gerçekleştirilmekte ve bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir.
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Bu anlaşmalar aracılığıyla öğretim elemanlarımız bilgigörgülerini arttırmak ve ders vermek için, öğrencilerimiz ise
eğitim almak ve stajlarını yapmak üzere yurt dışına gitmektedir.
Fakültemiz öğrencileri ERASMUS ve IASTE gibi değişim
programları yanında bölümlerimizin ikili anlaşmaları çerçevesinde
de Avrupa ve Amerika’ya gitmektedir. Bu programlar
çerçevesinde Fakültemize de yabancı ülkelerden öğretim
elemanları ve öğrenciler gelmektedir.
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ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
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EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
BÖLÜMÜN KURULUŞU VE TARİHÇESİ
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ege Bölgesi tarımını ekonomik
açıdan daha da geliştirmek üzere, Ege Üniversitesi Ziraat
Fakültesi bünyesinde Zirai İşletmecilik Kürsüsü adı altında 1960
yılında kurulmuştur. İlk kürsü başkanı olarak Prof. Dr. Ali ARAS
görev yapmıştır. Eğitim-öğretim faaliyetine ise 1977 yılında
başlanmıştır.
Esas işlevi araştırma, eğitim ve yayım olan Tarım Ekonomisi
Bölümü, mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve
politik sorunlarına yeni ve uygulanabilir çözümler üretecek
araştırmalar yapma ve araştırmalardan elde ettiği sonuçları ilgili
alanlara yayma görevlerini üstlenmektedir.
Tarım Ekonomisi Bölümünün Misyonu
 Çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun Ziraat
Mühendisleri yetiştirmek,
 Ülke, bölge ve bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetleri
yapmak,
 Topluma, özellikle kırsal kesime yayım çalışmaları yoluyla
bilgi aktarmak.
Tarım Ekonomisi Bölümünün Vizyonu
 Disiplinlerarası çalışmaya yatkın,
 Araştırmacı niteliği yüksek,
 Yenilikçi ve yaratıcı,
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 Ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili,
 Toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan,
 Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı
mühendisler yetiştirmektir.

olabilecek

Tarım Ekonomisi Bölümü;
 Tarım İşletmeciliği
 Tarım Politikası ve Yayım olmak üzere iki Anabilim Dalına
sahiptir.

BÖLÜM YÖNETİMİ
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BÖLÜM TARAFINDAN VERİLEN DERSLERİN
KISA İÇERİKLERİ
Genel Ekonomi
Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, her ekonominin karşılaştığı
temel sorunlar ve ekonomik sistemler, piyasa kavramı ve piyasa
çeşitleri, fiyat teorisi, tüketim teorisi, üretim teorisi, üretim
masrafları, tam rekabet piyasasında denge, monopol piyasada
denge, makro ekonomide temel göstergeler.

Tarım Ekonomisi
Tarımın üretimin genel özelliklerinin değerlendirilmesi,
tarımsal üretim faktörlerinin incelenmesi ve Türkiye
ekonomisinde tarımın yerinin irdelenmesi, tarım işletmelerinde
karar vermenin önemi ve gerekleri, genel ekonomi prensiplerinin
tarımsal işletmeler açısından kullanımı, ekonomi prensiplerinin
tarımda kullanımına ilişkin örnek olay uygulamaları, tarımsal
pazarlama ve tarım işletmelerinde pazarlama kanalları, tarımsal
finansman, kredi kaynakları ve uygulamalarının tanıtılması,
tarımda kooperatifçiliğin önemi ve gereklerine ilişkin
değerlendirmeler, tarım politikaları, amaç ve araçlarının
değerlendirilmesi,Türkiye’de
tarım
politikalarına
ilişkin
uygulamalar, Türkiye ve AB tarım politikalarının karşılaştırmalı
analizi.
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Makro Ekonomi ve Tarım
Makro ekonominin kapsamı, milli gelir ile ilgili kavramlar ve
milli gelir hesapları, işsizlik ve enflasyon, milli gelirin bileşenleri,
makro ekonomik denge, maliye politikası ve toplam harcamalar,
para ve para politikası, toplam talep ve toplam arz, milli gelirin
genel dengesi, döviz kuru piyasası, makroekonomi ve tarım
sektörü ilişkileri.
Üretim Ekonomisi
Üretim ekonomisinin tanımı, amaçları ve diğer bilimlerle
ilişkisi, tarımsal üretimin özellikleri, üretim ve masraf
fonksiyonları (azalan verimler yasası, temel kavramlar, klasik
üretim fonksiyonu, masraf fonksiyonu), faktör-ürün analizi
(optimum girdi kullanım düzeyi), faktör-faktör analizi (girdiler
arasındaki ilişkiler, eş ürün eğrileri, en düşük maliyetli girdi
bileşimi), ürün-ürün analizi (ürünler arasındaki ilişkiler, üretim
olanakları eğrisi, optimum ürün bileşimi), ölçek ekonomisi, teknik
ilerleme ve tarım.
Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlaması
Tarımsal işletmeciliğin tanımı, kapsamı, tarım işletmelerinin
sınıflandırılması, özellikleri, Türkiye’de tarım işletmelerinin
yapısı, tarım işletmelerinin yıllık faaliyet sonuçları, üretim
dallarının analizi, temel işletme planlaması yöntemleri ve
uygulamaları.
Tarım Ekonomisi İstatistiği
Temel istatistik terimler, verilerin sunulması ve özetlenmesi,
tanımlayıcı istatistikler, olasılık ve olasılık dağılışları (binom,
poisson ve normal), istatistikte tahminleme, hipotez testleri,
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sayımla elde edilen verilerin analizi (Ki-Kare analizi), değişkenler
arasındaki ilişkiler (korelasyon), varyans analizi, LSD testi, sıra
korelasyonu.
Ekonomistler İçin Matematik
Matematiksel ekonominin kapsamı, temel terimler, matrisler,
fonksiyonlar, türev ve türevin ekonomide kullanımı, üstel
fonksiyonlar, çok değişkenli fonksiyonlar ve ekonomide
kullanımları, integral ve ekonomide kullanımı.
Ekonometri
Ekonometrinin tanımı, uygulama alanları, kesin (deterministik)
ve olasılıklı modeller, ekonometrik modelleme örnekleri, tek
açıklayıcılı modeller, farklı matematiksel formlarda regresyon
modelleri, F ve t testleri, eğim ve esneklik, çok açıklayıcılı
modeller,
doğrusal
regresyon
modelinin
varsayımları,
tahmincilerde aranan özellikler, regresyon hataları ve testler,
farklıvaryanslılık (heteroskedasticity), otokorelasyon, çoklu
bağlantı (multicollinearity), kukla değişkenler, öngörümleme.
Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Yatırım ve proje kavramları, proje çeşitleri, tarımsal projeler ,
piyasa etüdü(rekabet ortamının analizi, pazar büyüklüğünün
tahmini ve yöntemleri), Proje kapasitesinin saptanması, teknoloji
seçimi, kuruluş yeri seçimi vb. kararlar, projelerin finansmanı ve
finansman kaynakları, projenin gelir-giderleri, projede nakit akım
analizi, projelerin mali ve ekonomik açıdan değerlendirilmesi, risk
ve belirsizlik koşulları altında proje değerlendirme teknikleri, Pert
ve Gannt teknikleri ile projede eylemlerin planlanması, öğrenci
projelerinin sunulması ve değerlendirilmesi.
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Tarım Politikası
Genel kavramlar (ekonomi, tarım ekonomisi ve tarım
politikası, politika, teorik ve pratik tarım politikası, ulusal ve
uluslar arası tarım politikası), ulusal ve uluslar arası tarım
politikasının amaçları, yürütücüleri, tarım politikası araçları
(tarımsal yapı politikası araçları, tarım kesminde gelir düzeyinin
yükseltilmesine yönelik araçlar, tarımsal üretim ve arzı
düzenleyici araçlar), devletin tarım piyasalarına müdahalesine
yönelik uygulamaların etkilerinin çeşitli yönlerden analizi,
uluslararası tarım politikası uygulamaları.
Tarımsal Pazarlama
Pazarlama kavramı, klasik ve modern pazarlama anlayışlarının
analizi, arz ve talep kavramı, tarımsal ürünlerde arz ve talebi
etkileyen faktörler, fiyat oluşumunun ortaya konulması, tarımsal
ürünlerde esneklik (arz esnekliği, talebin fiyat ve gelir esnekliği,
çapraz esneklik) kavramının incelenmesi, tarımsal ürünlerde
pazarlama kanalları ve kanal etkinliğinin incelenmesi, tarımsal
ürünlerde pazarlama marjının (mutlak ve nisbi) hesaplanması,
tarımsal pazarlamada yeni ürün geliştirmenin önemi ve
stratejilerini ortaya koyma, tutundurma faaliyetlerinin tarımsal
pazarlamada kullanımına yönelik uygulamaların incelenmesi,
marka ve markalamanın tarımsal pazarlamadaki işlevlerinin ve
katkılarının ortaya konulması, tarımsal ürünlerde pazarlama
araştırması aşamalarının incelenmesi, tarımsal ürünlerde
standardizasyon ve derecelemenin ürünler bazında incelenmesi,
pazar bölümleme stratejilerinin tarımsal pazarlamadaki
uygulanma şeklinin ortaya konulması.
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Tarımsal Yayım
Tarımsal yayımın tanımı, tarihçesi ve felsefesi, önemi, hedefi,
diğer bilim dalları ile ilişkileri, tarımsal yayımın kırsal kalkınmaya
katkıları, tarımsal yayım çalışmalarının ilkeleri, konu alanları,
dünyada ve Türkiye’deki gelişimi ile tarımsal yayım sitem ve
yaklaşımları, iletişim teknikleri, program planlama, yetişkin
eğitimi, yeniliklerin tanıtılması ve yayılması, yayım araç ve
yöntemleri, grup oluşturma ve gruplarla çalışma teknikleri, yayım
programı hazırlama, yürütme ve değerlendirme.
Tarımsal Değerleme ve Bilirkişilik
Tarımsal değerlemenin mahiyeti, paranın zaman değeri,
değerlemede amaçlar, değerlemede dikkate alınan kriterler,
değerleme yöntemleri, tarım arazilerinde değerleme, tarım
işletmelerinde değerleme, meyve bahçelerinde değerleme,
meyvesiz ağaçlarla kaplı arazilerde değerleme, yapılarda
değerleme, arsalarda değerleme, tarımsal kredi uygulamalarında
değerleme, tarımda kirlilik zararlarının belirlenmesi, bilirkişilik ve
bilirkişi raporu hazırlama.
Tarımsal Kooperatifçilik
Tarımda örgütlenme modelleri, kooperatifçiliğin kavramsal
özellikleri, Türkiye’de ve dünyada kooperatifçilik hareketinin
incelenmesi,
kooperatifçiliğin
evrensel
özellikleri,
kooperatifçiliğin başarısı için gerekli şartlar, Türkiye’de tarım
sektöründe yer alan kooperatifler.
Genel ve Tarım Muhasebesi
Muhasebenin gelişimi, temel kavramları, temel mali tablolar,
muhasebede tek düzen hesap planı, tek ve çift taraflı kayıt tutma
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tekniği, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutma,
tarımda uygulanan muhasebe sistemleri, tarımsal işletme kayıtları
(fiziki ve mali kayıtlar, muhasebe kayıtlarının analizi, bilgisayarda
bazı örnek uygulamalar.
Tarımsal Finansman ve Kredi
İşletmelerin finansal ve ekonomik yapısının ayrıntılı analizi,
işletmelerinin finansman şekillerinin ortaya konulması, işletme
finansmanının temel kurallarının incelenmesi, finansal analize
ilişkin yöntemlerin ortaya konulması ve örnek uygulamalar
yapılması, finansal planlama yöntemlerinin ortaya konulması,
işletmelerde finansal başarı için yöneticiye düşen görevlerin
ortaya konulması, tarımsal kredi kaynakları ve uygulamalarının
tanıtılması, Türkiye’de tarımsal kredi uygulamalarının tanıtılması,
ortaya çıkan sorunlarının belirlenmesi.
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
Tarıma dayalı sanayinin tanımı ve tarımın sanayi ile
entegrasyonu (Entegrasyon şekilleri ve tarım sanayi
entegrasyonunda sorunlar ve çözümler), temel kavramlar: işletme
kavramı, işletme çeşitleri, tarım işletmeleri ve tarım işletmelerini
sanayi işletmelerinden ayıran unsurlar, tarıma dayalı sanayii
işletmeleri ve tarıma bağımlı işletmeler, TDS işletmelerinin genel
özellikleri, TDS işletmelerinde kuruluş yeri seçimini etkileyen
faktörler (tarıma dayalı ihtisas organize sanayii bölgeleri) ,TDS
işletmelerinde yönetim ve yönetimin fonksiyonları, TDS
işletmelerinde üretim işlevi: üretim ve üretim yönetimi
kavramları, üretimin diğer işletme fonksiyonlarıyla ilişkisi, üretim
çeşitleri, üretim planlaması ve kontrolü, üretim maliyetleri ve
kapasite planlaması, TDS işletmelerinde pazarlama işlevi:
pazarlama kavramı ve işletmeler açısından önemi, pazarlamanın
işlevleri (geleneksel pazarlama işlevleri, yönetsel pazarlama
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işlevleri), TDS işletmelerinde personel yönetimi ve destek
işlevler.
Kırsal Sosyoloji
Köy ve kent ayrımı, köy nüfusu, köy yerleşim düzeni,
toplumsal tabakalaşma, köy zihniyeti, köy Ailesi, kültür ve köy
kültürü, kültür ekonomi ilişkisi, toplumsal değerler,
toplumsallaşma, toplumsal değişme, tarımda yoğunlaşma ve
kontrol, köylü sorunu
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Tarım
Uluslararası ticaretin nedenleri, uluslararası ekonomik
ilişkilerin gelişimi, uluslararası ticaret teorilerinin gelişimi,
uluslararası ticaretin genel analizi, dış ticaret hadleri ve tarım,
uluslar arası ticaret ve ekonomik büyüme, uluslararası ticaret
politikaları, bölgesel entegrasyonlar ve tarım, globalleşme ve
tarım, döviz piyasası, dış ödemeler dengesi, dünya ticaret yapısı
ve tarım ürünleri ticareti.
Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma ve temel kavramlar, kırsal kalkınma ile diğer
bilim dalları arasındaki ilişkiler, kırsal alan tanımı ve Türkiye’de
ve bazı ülkelerde kırsal alanlara ilişkin temel özellikler, kırsal
kalkınma uygulamalarında temel çalışma alanları ve hedefleri,
kırsal kalkınma çalışmalarına çalımlarının amaçları, araçları ve
uygulanan yöntemler, kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının
temel özellikleri, AB’nde kırsal kalkınma politikaları ve politika
değişimleri, dünyada kırsal kalkınma politikalarında yaşanan
değişimler, Türkiye’de Kırsal kalkınma politikaları, uygulamaları
ve sonuçlarının değerlendirilmesi, Türkiye’de uygulanmış ve
uygulanmakta olan kırsal kalkınma projelerinin sonuçlarının
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değerlendirilmesi, kırsal kalkınmada potansiyel belirleme ve
envanter çalışmaları, kırsal kalkınma çalışmalarında sorun analizi
teknikleri, öncelik belirleme, risk analiz ve çözüm yaklaşımları,
Türkiye-Ulusal kırsal kalkınma stratejisi.
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
Çevre sorunlarına ekonomik yaklaşım, doğal kaynaklar, çevre
ve ekonomi arasındaki bağlantılar, kamusal mallar, mülkiyet
hakları ve dışsallıklar doğal kaynakların tanımı ve
sınıflandırılması, Türkiye’nin doğal kaynak potansiyeli
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, ekonomik değerleme:
kavram ve yöntemler, çevre ve doğal kaynak sorunları ve
politikalar.
Tarımsal Kooperatif İşletmeciliği
Tarımda
örgütlenme
modellerinin
ayrıntılı
analizi,
kooperatiflerin işletme sorunları ve bunlara ekonomik
yaklaşımlar, bazı yasal düzenlemeler karşısında kooperatif
işletmelerin durumu, Türkiye’de faaliyet gösteren tarımsal
kooperatiflerin detaylı incelenmesi, kooperatifçiliğin başarısı için
yöneticiye düşen görevlerin ortaya konulması, gıda sanayinde
kooperatiflerin yeri ve önemi, ikinci nesil kooperatiflerin
tanıtılması.
Tarım Sistemleri
Sistem kavramı; tarım için bir sistem yaklaşımı, kapalı, yarı
açık, açık sistemler ve özellikleri, dünya’da değişik tarım
sistemleri, sistem olarak kuruluşlar, kuruluşlar ve çevresi,
sistemlerin katı ve yumuşak özellikleri, çiftçilik sistemleri ve
araştırması, katılımcı kırsal değerlendirme yaklaşımı, sistemlerin
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incelenmesi ve geliştirilmesinde kullanımı, RAAKS yaklaşımı ve
uygulanması.
Tarım Hukuku
Yasalarımızda tarımla ilgili hükümler, tarımda üretim
kaynaklarının kullanımı ile ilgili hükümler, tarımda iş güvenliği
ve çalışma hukuku.
AB ve Türk Tarımı
Ekonomik entegrasyon kavramı ve aşamaları, Avrupa
Birliği’nin doğuşu ve gelişimi,Avrupa Birliği’nin organları,
Avrupa Birliği ortak politikaları, Avrupa Birliği ortak tarım
politikası, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri, gümrük birliğinin
etkileri ve sonuçları, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde tarım
sektörünün yapısal durumu, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde
uygulanan tarım politikaları, Türkiye -AB Gümrük Birliği
antlaşması, Türkiye’nin Avrupa Birliği tarım ve tarım
politikalarına uyumu.
Kamu Maliyesi ve Tarım
Maliyenin mahiyeti, kamu gelirleri, vergi teorisi, Türkiye’de
uygulanan vergi sistemi, tarıma uygulanan vergiler, kamu
harcamaları, bütçe yerel yönetim maliyesi, kamu girişimleri,
devlet borçları, maliye politikası, uluslararası maliye.
Türkiye Ekonomisi
Makro ekonomik kavramlar, bu kavramların Türkiye
ekonomisindeki rakamsal gelişimi, Türkiye ekonomisinde yer alan
bazı önemli kurumların analizi, Türkiye ekonomisinde gelir-gider
dengesi ve bunun elde ediliş ve harcama desenleri, Türkiye’nin
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uluslar arası ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin makro ekonomik
üretim faktörlerinin analizi ve üretim potansiyeli.
Diploma Tezi
Bilimsel araştırma yöntemi, veri toplama yöntemleri, veri
analiz yöntemleri, bilimsel rapor yazım kuralları, etkili sunum
teknikleri, bireysel araştırma, seminer sunumları, tez yazımı.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İLİŞKİLER
Yurtdışı İlişkiler
 Macerata University (İtalya)
 Slovak Agr. Unv. in Nitra (Slovakya)
 Bologna University (İtalya)
 Bonn University (Almanya)
 Munich Technical University (Almanya)
 Szent Istvan University (Macaristan)
 Dronten University (Hollanda)
 Mediterranean Agronomic Institute of Chania (Yunanistan)
 North Carolina A&T State University (ABD)
Yurtiçi İlişkiler
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 TÜBİTAK
 Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 İzmir Ticaret Odası (İTO)
 Ege Sanayicileri ile İşadamları Derneği (ESİAD)
 TARİŞ
 İzmir Ticaret Borsası
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 Tarımsal Kooperatifler
 Üretici Birlikleri
 Ege İhracatçılar Birliği
 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
 TARSİM (Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ)
 Bankalar (Ziraat Bankası, Denizbank, vb.)

STAJ OLANAKLARI
Bölüm öğrencileri yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel
sektöre ait pek çok kuruluşta, ayrıca kooperatif ve benzeri
kurumlarda staj yapma olanağına sahiptirler.
Yurtiçinde Staj Olanakları
• Pınar Süt A.Ş ve Pınar Et Entegre Tesisleri
• Gıdasa Sabancı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir
• Sakıpağa Gıda San.ve Tic. A.Ş, İzmir
• Anadolu Bakliyat Gıda Pazarlama Ltd., İzmir
• Organik Tarım Firmaları
• Tat Konserve Sanayii A.Ş. Pastavilla İşletmesi
• Coca Cola Satış ve Dağıtım A. Ş
• Sunel Tobacco Company, İzmir
• Özsütden Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, İzmir
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çeşitli illerdeki Tarım İl ve
İlçe Müdürlükleri
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Enstitüleri (Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü v.b.)
• Zeytincilik Araştırma Enstitüsü
• İzmir İl Kontrol Laboratuarı
• Çeşitli Bankalar (Denizbank, Ziraat Bankası v.b.)
• Çeşitli Kooperatifler (Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış
Kooperatifleri ve Birlikleri v.b.)
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• Çeşitli Sigorta Kuruluşları ( TARSİM, Başak Sigorta, Güneş
Sigorta, ERGO Sigorta v.b.)
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
• Çeşitli İhracatçı Birlikleri ( Ege İhracatçı Birlikleri v.b.)
• Çeşitli Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları
• İzmir Ticaret Odası
• İzmir Ticaret Borsası
• EBSO
• Mc-Cormick
Yurtdışı Staj Olanakları
İngiltere, Almanya, ABD ve İsrail gibi ülkelerde bazı kamu ve
özel kuruluşlarda öğrencilerin kendi imkanları ile staj yapabilme
imkanı bulunmaktadır.

İŞ OLANAKLARI















Tarıma Girdi Sağlayan ve Tarımsal Ürün İşleyen Firmalar
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Danışmalık Firmaları
Tarımsal Kooperatifler
Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları
İzmir Ticaret Borsası
Organik Tarım Firmaları
TARİŞ ve Özel Zeytinyağı Firmaları
Kalkınma Ajansları
Çeşitli Kamu ve Özel Sektör Bankaları
İhracat Bilgi Platformu
Milli Produktivite Merkezi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Ekonomi Bakanlığı

BÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLKLER
 Tarım Ekonomisi Derneği’nin kurulmasına öncülük ederek,
Türkiye’deki tarım ekonomistlerinin tek bir çatı altında
toplanması sağlandı.
 İlk Tarım Ekonomisi Kongresi 1994 yılında gerçekleştirildi.
 CIHEAM ve E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülen “The Management and
Marketing of Enterprises” isimli uluslararası kurs, 21 Kasım-2
Aralık 1994’te yapıldı.
 Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları
Sempozyumu 27-29 Eylül 1995’te düzenlendi.
 Tarımsal Yayım üzerine Türkiye’de gerçekleştirilen ilk
uluslararası kongre (17.th European Seminar on Extension
Education) İzmir’de bölüm tarafından düzenlendi.
 Bölüm,
1991
yılında
Almanya’nın
Justus-Liebig
Üniversitesinin Bölgesel Kırsal Kalkınma Araştırmaları Merkezi
ve Yunanistan’ın Selanik Üniversitesi ile ortak yürütülen,
Volkswagenwerk Vakfı tarafından desteklenen “Avrupa Pazarında
Yunanistan ve Türkiye’nin Turunçgiller, Üzüm ve Domates
Salçasında İhracat Potansiyeli ve Perspektifleri” isimli uluslararası
bir projede yer almıştır.
 Ziraat Fakültesinde Aktif Eğitimin yerleştirilmesine yönelik
ilk çalışmalar bölüm tarafından yapıldı.
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 AB 6. Çerçeve Programı kapsamında “Market and Trade
Policies for Mediterranean Countries : Fruits, Vegetable and Olive
Oil” isimli proje gerçekleştirildi.

BÖLÜMÜN SAHİP OLDUĞU
ARAŞTIRMA OLANAKLARI

EĞİTİM

VE

Bölümde 2 derslik, 2 toplantı salonu, 1 seminer salonu, 1
kütüphane ve 1 bilgisayar odası bulunmaktadır.

38

Ziraat Fakültesi

İletişim Adresi
Tel : (232) 388 18 62 / 311 29 11 / 311 28 69
Fax : (232) 388 18 62
e-mail : ekonomi@mail.ege.edu.tr
Web sayfası : http://agr.ege.edu.tr/tarimekonomisi/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Ege-ÜniversitesiZiraat-Fakültesi-Tarım -Ekonomisi-Bölümü-654937564523331
Twitter: http://twitter.com/egetareko

İletişim Kurulacak Akademik Personel
Prof. Dr. Canan ABAY-Bölüm Başkanı
Bölüm Sekreterliği : Tel. (232) 388 18 62 / 311 29 11
e-mail : canan.abay@ege.edu.tr
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GEREKLİ TELEFON NUMARALARI
Rektörlük Öğrenci İşleri
388 40 00 / 2132-2145
339 26 01 /388 10 19
Ziraat Fakültesi Dekanlık Özel Kalem
388 10 15
Ziraat Fakültesi Öğrenci İşleri
311 26 92 / 311 29 31
Ziraat Fakültesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
311 24 83
Merkez Kütüphane
388 46 42/ 388 18 41/ 388 10 01
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı (MEDİKO)
388 01 10 / 388 10 90
Öğrenci Köyü
342 42 82 / 390 90 00
Yurtlar
374 72 59 / 388 10 83
Hastane
444 13 43
Güvenlik
5555 / 343 40 00
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