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Gelecekte Tarım Nasıl Olacak ?



Gelecekte Gıda Nasıl Olacak ?



Tartışma Başlıklarımız

• Geleceğin tarımına gençler hazır mı ?

• Dünya genç kuşakları tarıma nasıl taşıyor ? 

• Gençlerimiz diğer ülkeler de yaşayan gençler ile aynı hedefe 
aynı şartlarda mı hazırlanıyor ?

• Gençlerimizin tarıma yön verenlerden talepleri neler ?



Geleceğin tarımına gençler hazır mı ?



Dünya genç kuşakları tarıma nasıl taşıyor ?



Avrupa Birliğinde Genç Çiftçiler



Avrupa; CEJA, Avrupa'da 2 milyon Genç Çiftçiyi temsil ediyor. Genç çiftçiler ve Avrupalı karar vericiler arasında 
iletişim ve diyalog için bir forum görevi gören CEJA'nın ana hedefi, AB 28 genelinde daha genç ve yenilikçi bir tarım 

sektörünü teşvik etmek ve tarım ve tarım sektörüne giren gençlere yönelik iyi çalışma ve yaşam koşulları 
yaratmaktır.



Almanya'nın her yerinden 15 ila 35 yaşları arasındaki yaklaşık 100.000 genç. Kırsal bölgelerdeki en büyük gençlik derneğini temsil etmesine rağmen , 
üyelerinin sadece yüzde 20'si tarımsal  mesleklerde aktif durumda.



HOLLANDA ;NAJK yaklaşık 8.000 üyeye sahiptir ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde etkindir. Dernek, Hollanda'da genç 
çiftçilerin (35 yaşına kadar) çıkarlarını desteklemektedir. Bu amaçla NAJK, Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı, LTO ve genç 

çiftçilerin Avrupa temsilcisi, Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs (CEJA) ile temaslarda bulunur. Tarım sektöründeki gençlerin 
geleceği NAJK'nin savunuculuğunun merkezindedir.



Yeni Zellanda; Ülke genelinde, her biri kendi kimliğine ve topluluk ruhuna sahip olan yaklaşık 80 NZYF 
kulübü olan bir ağ işletmektedir. Sekiz üyeli bir kurul tarafından yönetilen ulusal bir örgüt tarafından 

destekleniyorlar.



Dünya genç kuşakları tarıma nasıl taşıyor ?







FFA , yaşamları değiştiren ve üyeleri tarımsal eğitim yoluyla öncü liderlik, kişisel gelişim ve kariyer 
başarısı için hazırlayan dinamik bir gençlik örgütüdür.
FFA, üyelerin potansiyellerini geliştirir ve yeteneklerini uygulamalı deneyimler yoluyla keşfetmelerine 
yardımcı olur ve üyelere gerçek dünyadaki başarıya ulaşmak için araçlar sunar.









Çiftçi Ailelerinin Çocukları ile ABD programı

































































































Jelal Kaufman

https://youtu.be/1mhVj5T7iDc https://youtu.be/Khh49sEepms

https://youtu.be/Khh49sEepms
https://youtu.be/1mhVj5T7iDc


Doga Erdemişık

• https://derdemisik.wixsite.com/mysite/about

https://derdemisik.wixsite.com/mysite/about
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Saadet Güçlü
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•Geleceğin  Tarım ve Gıda 
sektörüne bugünün gençleri ile 

ulaşabileceğimizi untmamak
dileği ile  


