Rahim Yeni, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi bölümünden 1980 yılında mezun olmuş ve
1989 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü’nden İstatistik alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır.
Alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitime katılmış olan Yeni, 1980-1997 yılları arasında Tarım
ve Köyişleri Bakanlığı’nda Araştırma Planlama ve Koordinasyon (APK) Kurulu Başkanlığında Kırsal
Kalkınma, Tarım ve Destekleme Politikaları konusunda uzman olarak çalışmıştır. Aynı kurumda 19972004 yılları arasında Araştırma ve İstatistik Daire Başkanlığı ve APK Kurulu Başkan Vekilliği
görevlerinde bulunmuş ve bir süre Bakan Danışmanlığı yaptıktan sonra 2006 yılında emekli olmuştur.
Milli Güvenlik Akademisi’nde 5 yıl süreyle tarım ve tarım politikaları konusunda dersler veren Rahim
Yeni’nin çeşitli panel ve sempozyumlarda tarım ve tarımsal destekleme politikaları konularında
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