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Proje Özeti  
Gelir yetersizliği, köylerdeki yaşam zorluğu ve sosyal olanakların sınırlı olması, toprakların parçalı 

ya da çok az olması, kırsalda alternatif iş imkânlarının azlığı gibi nedenlerle gençler tarımdan 

uzaklaşmaktadır. Gençlerin tarımdan uzaklaşması; kırsalda yaşayan nüfusun yaşlanması ve azalması gibi 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Buna bir ölçüde çare olmak üzere hükümet Kırsal Kalkınma 

Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi programını yürürlüğe koymuştur. 01/01/2016-

31/12/218 tarihleri arasında uygulanacak olan program; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde 

uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim ve işleme projelerine 30.000 TL’ye kadar hibe ödenmesini 

öngörmektedir. 

Gençlerin tarımda kalma eğilimlerinin belirlenmesi, tarımda kalma ya da terk etmesine neden olan 

faktörlerin saptanması, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı uygulama durumunun görülmesi ve 

genç çiftçi desteklemelerine kriter olabilecek parametrelerin belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunun için 

Bakanlığımız tarafından yapılması istenen ‘ülkesel’ ve ‘güdümlü’ bir proje olan “Genç Çiftçi 

Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi” 

başlıklı proje hazırlanmıştır. Ülkesel proje, 14 İBB Düzey-2 Bölgesinde 13 araştırma kuruluşu tarafından İncir 

Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 13 alt proje adı altında yürütülmüştür. Ülkesel proje 

kapsamında1.064 destek alan ve aynı sayıda almayan genç çiftçilerle anket yapılmıştır. Örnek sayıları Ülkesel 

proje koordinatörü tarafından 14 İBB Düzey-2 Bölgesindeki illerin 2016’da destek alanlar (7.987 kişi) 

anakitlesinden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak bulunmuş ve alt projelere gönderilmiştir. TR61 

Bölgesi alt projesi yürütme görevi Enstitümüze (BATEM) verilmiştir. Alt projenin çalışma alanı, TR61 

Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta) olup, 2016 yılında Genç Çiftçi Projelerini Destekleme Programından 

yararlanmış 534 kişi arasından 18-25, 26-33, 34-40 yaş gruplarına göre dağıtılmış 72 genç çiftçi ve aynı 

sayıda yararlanmayan (72 kişi) olmak üzere toplam 144 genç ile anket yapılmıştır. Alt projenin gerekçesi, 

amacı, materyal-metodu, çerçevesi ve literatürü de ülkesel projeninki ile uyumlu olmuştur. 

İşletmelerin sosyo-demografik, ekonomik karakteristikleri, gençlerin tarımda kalma durumları, eğilimleri, 

girişimcilikleri ve genç çiftçi projelerini destekleme programı uygulama ve gençlerin buna yaklaşımına ilişkin 

veriler çeşitli tanımlayıcı istatistikler ve basit temel göstergeler (ortalama, %, likert ölçeği vb) kullanılarak 

ortaya konmaya çalışılmıştır.  

144 gençle yapılan anket sonuçlarına göre:  yaş ortalaması 28.01, %70’i evli, %69’u ortaokul ve üstü mezunu, 
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%97’si tarıma devam etmek istiyor, %65’i kente göç etmeyi hiç düşünmüyor, %72’si çocuklarının tarımda 

çalışmasını istemiyor. İşletmelerin ortalama 5,6 parça, 45,5 dekar arazisi var ve sadece %12’si mülk arazidir. 

%51’inin işletme geliri 30.000 TL’nin altında olup, işletme gelirinin %38’i tarım dışı gelirdir. İçinde 

bulundukları tarımsal durum ve geleceğe yönelik düşünceleri kötümser olup, sigortalılığı (SGK) çok 

önemsemektedirler. Sorunlu kısımların çözülerek hibe desteği uygulamasının devam ettirilmesi talep 

edilmektedir.  

 Anahtar Kelimeler: genç çiftçi, eğilim, tarımda kalma, hibe desteği, TR61, Batı Akdeniz, Bölge 

 


