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Proje Özeti: Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak %65’inin 40 yaş altında olması, gençlerin istihdam olanaklarının 

arttırılmasını ve bunların sürdürülebilir olmasını gerektirmektedir (Tuik, 2016). Gelir yetersizliği, köylerdeki yaşam 

zorluğu ve sosyal olanakların sınırlı olması, toprakların parçalı ya da çok az olması, kırsalda alternatif iş 

imkânlarının azlığı gibi nedenlerde gençler tarımdan uzaklaşmaktadır. Gençlerin tarımdan uzaklaşması; kırsalda 

yaşayan nüfusun yaşlanması ve azalması gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sebeplerle gençlerin 

tarımda kalma eğilimlerinin belirlenmesi, tarımda kalma ya da terk etmesine neden olan faktörlerin saptanması 

gerekmektedir.  

Bu projenin amacı, gençlerin tarımsal üretim yapmayı tercih edip etmeme eğilimlerinin temelinde yatan faktörlerin 

belirlenmesi, gençlerin çiftçilik mesleği ile ilgili tutumlarının saptanması, Genç Çiftçi Desteklemelerine kriter 

olabilecek parametrelerin belirlenmesidir. Ayrıca genç çiftçilerin tarımsal girişimcilik ile ilgili tutum ve 

davranışlarının belirlenmesi, kırsal kalkınma desteklemeleri kapsamında genç çiftçilere verilen hibe 

desteklemelerinin başvuru esnekliğinin hesaplanması amaçlanmaktadır. 

Proje çalışma alanı olarak 18-40 yaş arası tarımsal istihdamın yoğun olduğu İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırmasına göre Düzey 2 bölgeleri seçilmiştir. Örnek hacmini Genç Çiftçi Projelerini Destekleme 

Programından yararlanmış çiftçiler oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Seçilen 14 Düzey 2 Bölgesi için 1064 ve desteklemeden yararlanmayan kişilerle 1064, toplam 

2128 anket yapılacaktır. TR 33 bölgesinde gerçekleştirilecek olan bu çalışmada toplam 120 kişi ile anket 

yapılacaktır. 

İşletmelerin sosyo-demografik karakteristiklerine ilişkin veriler çeşitli tanımlayıcı istatistikler ile ortaya 

konulacaktır. Gençlerin tarımda kalmayı tercih edip etmeme eğilimlerinin temelinde yatan faktörleri belirlemek 

için ve girişimcilik ile ilgili tutumlarını ölçmek için Faktör Analizi kullanılacaktır. Destek Parametrelerinin 

belirlenmesinde Tercih Deneyi Yöntemi kullanılacaktır. Proje kapsamında gençlerin tarımda kalma eğilimlerini 

etkileyen sosyo-demografik ve karakteristik özellikler Lojistik Regresyon yardımıyla araştırılacaktır. 
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