Ali Ekber Yıldırım, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu (İletişim
Fakültesi) Gazetecilik Bölümü’nden 1987’de mezun olmuş, gazeteciliğe ANKA
Haber Ajansı’nda başlamıştır. 1988 yılından bu yana çalıştığı Dünya
Gazetesi’nde muhabirlik, haber müdürlüğü ve İzmir Temsilciliği görevlerinde
bulunmuştur. Ali Ekber Yıldırım, 1996 yılından beri aynı gazetede tarım yazarı
olarak köşe yazısı, haber ve araştırma yazıları yazmakta olup, Dünya Gazetesi
tarafından yayınlanan 4 Mevsim Tarım dergisinin yayın yönetmenliğini
yürütmüştür. Aynı zamanda 2007 yılından bu yana da tarimdunyasi.net
sitesinde tarım ve hayvancılık konularında görüş, öneri ve yazılarını
yayınlamaktadır.
Ali Ekber Yıldırım, TRT’de 22 yıl aralıksız yayınlanan “Bu Toprağın Sesi”
Programı’na danışmanlık yapmış, mezun olduğu Ege Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde “Gazete Haberciliği” ve “Haber Değerlendirme” dersleri vermiştir.
Ekonomi gazeteciliği ile tarım yazılarından dolayı aldığı çok sayıda ödülü
bulunan Yıldırım, 2020’de “Üretme Tüket: İthalat-Siyaset-Rant Kıskacında
Tarım”, 2022’de de “Yeni Tarım Düzeni: Pandemi-İklim Krizi ve Gıda
Egemenliği” adlı araştırma-inceleme kitaplarını yayınlamıştır.
Ali Ekber Yıldırım was graduated from Ege University Press and Broadcasting
College (Communication Faculty) Department of Journalism in 1987 and
started journalism at ANKA News Agency. He has been working at Dünya
Newspaper since 1988 where he served as a reporter, news director and İzmir
Representative. Ali Ekber Yıldırım has been writing columns, news and research
articles for the same newspaper as an agriculture columnist since 1996, and
was the editor-in-chief of the “4 Mevsim Tarım (4 Seasons Agriculture)”
Magazine (4 Seasons Agriculture) published by Dünya Newspaper. At the same
time, since 2007, he has been publishing his opinions, suggestions and articles
on agriculture and animal husbandry in tarimdunyasi.net website.
Ali Ekber Yıldırım served as a consultant to the "Bu Toprağın Sesi (Voice of This
Land)" TV Program broadcasted on TRT for 22 years, and gave lectures on
"Newspaper Journalism" and "News Evaluation" at Ege University Faculty of
Communication. Yıldırım, who has received many awards for his economic
journalism and agricultural articles, has published research-analysis books
titled "Üretme Tüket: İthalat-Siyaset-Rant Kıskacında Tarım (Don’t Produce but
Consume: Agriculture in the Clamp of Imports, Politics and Rent)" in 2020 and
"Yeni Tarım Düzeni: Pandemi-İklim Krizi ve Gıda Egemenliği (New Agricultural
Order: Pandemic-Climate Crisis and Food Sovereignty)" in 2022.

