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Tarihleri
Dünya’da yaklaşık 1,1 milyon ton incir üretilmekte ve Türkiye, üretimde %25’lik, kuru incir
ihracatında ise %58’lik bir payla ilk sırada yer almaktadır.
İncir Sektörü 30 bin işletme ve yaklaşık 120 bin kişiyi içine alan bir sektördür. Kuru incir
tarımının en yoğun yapıldığı Aydın İli, taze üretimin en yoğun yapıldığı Bursa İli incir yetiştiriciliği için
kilit bölgelerdir. Gençler gelir yetersizliği, köylerdeki sosyal olanakların sınırlı olması, toprakların
parçalı ya da çok az olması, kırsalda alternatif iş imkânlarının azlığı gibi nedenlerde tarımdan
uzaklaşmaktadır. Gençlerin tarımdan uzaklaşması; kırsalda yaşayan nüfusun yaşlanması ve azalması gibi
sorunları da beraberinde getirmektedir. Gençlerin bu bölgelerden ve tarımdan uzaklaşması
sürdürülebilirlik açısından dikkat edilmesi gereken en önemli konulardandır. Bu sebeple incir
yetiştiriciliği için gençlerin tarımda kalma eğilimlerinin belirlenmesi, incir yetiştiriciliğinde kalma ya da
terk etmesine neden olan faktörlerin saptanması gerekmektedir.
Bu projenin amacı; incir yetiştiriciliğinde genç nüfusun tarımda kalma eğilimlerini belirlemek ve
gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak, incir yetiştiriciliğini yapma ya terk etme nedenlerini araştırmak,
gençlerin kırsalda kalma eğilimlerini ve ayrılmasına neden olan ekonomik ve sosyal nedenleri ortaya
koymaktır.
Aydın İli için tam sayım yöntemiyle belirlenmiş olan 266 üretici ile görüşülecektir. Aydın yöresinde
Nazilli, Köşk, İncirliova, Germencik ve Buharkent ilçelerine bağlı köylerde anket çalışması yapılacaktır.
Bursa’daki Osmangazi ilçesine bağlı köylerde taze üretim yapan işletmelerden tamsayım yöntemi ile
belirlenen 59 işletmeyle görüşülecektir. İşletmelerin sosyo-demografik karakteristiklerine ilişkin veriler
çeşitli tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konulacaktır. Gençlerin incir yetiştiriciliğinde kalma eğilimleri
belirlenirken multinomiyal lojistik regresyon (multinomial logistic regression) modeli kullanılacaktır.
Yetiştiricilik yapmaya devam etme ya da etmeme nedenleri ortaya konulurken likert ölçeğinden
faydalanılacaktır.
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